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పసురగళాకా నమ శం. “lo 

(లీ రాళ్ళవల్టి అనంకోక్ళష్షళర్భగాడ. ౯” 

ఈ మధురభావనామయ కావ్యమునకు ఉపోద్దాతము ప్రాయ(గోరి (శ్రీ నారా 

యణరెడ్డిగారు నన్ను సన్మానించినారు. అందుకు నా ధన్యవాదములు. 

తరుణ నయస్సులో నున్నను ఈకవి కావ్యసౌరభములు ఈవరకే ఎంతో 

కాలముగా తెలుగుదేశపు మూల మూలలను ప్రసరించినవి, ప్రాచీనాథునిక సంస్కా 

రాలు రెంటినిగూడ బొచిత్య మెజిగి సమేళము చేసికొని భావనలను భాషను సంయ 

మముతో నడస(గల నేంటి ప్రతిభాశాలులు కొందజే, అట్టి కవుల అ(గ్రపం క్రిలోని 

వారు రెడ్డిగారు. 

ఇది గేయ కౌవ్యమన్నారు కవిగారు. గేయములందు కాలలయమగు 

మాత్రాినియమము మాత్రమే కాక నాదలయమగు స్వరనియమము గూడ ఆవశ్య 

కమే. కాని నే(టి గేయకవులు అనాదమును పూర్తిగా చదువరులకే వదలి కృత 

కృత్యత ననుభవించుచున్నారు. ఈ కావ్యముగూడ ఆ దృష్టితోనే రచింప(బడినది, 

నాదకాల నియములు రెంటినీగూడ చదువరుల స్వేచ్చకు వదలినవారు ప్రాచీన 
వృత్త జాత్యుపజాతి కవులు, వారెర్పజచుకొన్న నియమమంతా అక్షరమాత్రా 
సంఖ్యకు చేరి నియమమాత్ర ఫలకమై నిలిచినది. ద్విపద, సీసము, రగడ మొద 
లగు కొన్ని నిబంధములు మాత్రమే తెలుగు సారస్వతమున కొంత శిథిలలయ 

బంధమును ఇంకను పట్టుకొన్నవి. 

నాద నియమము రాగము. కాలనియమము తాళము. ఈ రెంటిలో లయించి 

పనిచేయుట పాట. అర్థభావములందు లయముననుభవింప (గోరు కవికి పైరెండు 
నియమములును అలంకారములుగా మాత్రమే అప్పుడప్పుడు పనికిరా(గలవు. 

అంతేకాని, వేరువేరు రూపరెథా ప్రమాణములుగల అర్ధభావములను, వానిని వెలు 

వజుచు భాషను, ఆ నియమములతో బిగించి కవి నడప(లేడు. ఆప్రయత్నములో 
అత(డు గాయకుడు కాంగలండేమో కౌని కవిగా మాత్రము మిగులలే(డు. 



కంత తాత తుంటాం GT తపక re 0 0 0 లాం ఈత 0 గోరా 

అఆవర్రమల తుదమొదళ్ళను, వానినడుము నుండవలసిన విజుపులను తాళమందు 

యతి ప్రాసలు నికరముగా చూపి పెట్టును గనుక, ఆయాచోట్ల తెగిపడు భావములను 
వానినితెంచు భాషను రచించుట ప్రాయికముగా అసాధ్యము, కనుకనే కవులు 

గేయరచనా నిర్పంధములను కొంచెము కొంచెముగా సడలించుకొనుచునే నడచి 
నారు, తుదకు రాగతాళములకును, వట్టి లయకును కవితాకళతో సంబంధము అపు 

రూపమైనది. యతిప్రాసలు కొన్నిచోట్ల నియమములేని శబ్దాలంకారములై నవి. 

తెలుగు కవులలో అవి రెండును ఉన్నవనుకొని లాక్షణికముగా తృప్తిపడుటకు 

మాత్రము పనికివచ్చిన నిర్పంధము లెనవి. 

ఈ సహజసరిణామముతో తృ ప్రిపడలేని కొందణు, రాగతాశములమాట 
యెట్లున్నను, అయప్రధానముగా నైనను కవితారచన సాధించు ప్రయత్నమును 

జేయుచునే యున్నారు, చిక్కులులేని యేరాగ ధాటిలోనై నను ఇచ్చవచ్చినట్లు వీనిని 

పాడుకొనవచ్చును, ఆధాటినిగూడ కవియే సూచించెనేని మంచిదే. లయమయమైన 
గణములను పంక్తి కిన్నియని లెక్కించి నడుపునది తాళము. దీనిని ఈగేయ 
కవితలో నిర్వహించుట సాధ్యముకాదు. 

(౧) ఇవ్వకు వంశక్షీ 

తీంద్రచంద్రుల కీర్తి 

కౌముదులు నల్లడల 

కలయ విరిసిననాడు = 

(౨) కృష్ణవేణీ తరం 
గిణి పయఃకింకిణులు 

తిశరణక్వాణాల 

చెసల నింపిననాడు = 

ఇందలి ఒక్కొక్క వాక్యమును ఐదైదు మాత్రలగణములు ఎనిమిదిగలిగి 

ఖండ గతిగల ఆదితాళమున6 గూర్చబ(డినది,. కొని సరిపెణజవలె అభిండముగా 

సాగిన యీ నడకలో భావము ముగిసినప్పుడుగూడ విశ్రాంతికి చోటులేదు. విశ్రాంతి 
తీసికొంటిమా తాళము పటాపంచలగును. దానికై ఆ విశ్రాంతికాలమును చక్కగా 
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నలువదిమాత్రలకొలము సెంచితిమా పూర్వో త్తరభావములు పరస్పరము అసంబద్ధ 

ములుగా సాగును. కనుక ఈ రచనలో ప్రధానమయిన మూలద్రవ్యము లయ 

మాత్రమే. అది చదువరులను తనవెంటనీడ్నుకొని పోవుచు ఆలౌకికముగా కావ్య 
రసము ననుభవించుటకెంతో సహాయపడును. మడీ అందందు రసభావానుగుణ 

"ముగా ఆలయనుగూడ మనము సదలించుకొనవలసియుండును కావ్యకళకు పర 
మార్గమదే కనుక, లేకున్న ఆ బంధము బిగుచై తస్పెటవాద్యమునలె మనలను 

సుష్కుపబుచును. 

ఏకప్రమాణముగల మాత్రల నడక లయ. అది గణములు గణములుగా నడ 

చును. ఆ గణములు అనంత విధములై నను స్పష్టమై సుగ్రహమయిన భేదముగలవి 
ఐదని లాక్షణికుల నిర్ణయము : త్యస్రము, చతురశ్రము, ఖండము, మిశ్రము, 

సంకీర్ణము అని. వానికి క్రమముగా శ, ౪, ౫, ౭, ౯ొ మాక్రలుండును, అందు 

సంకీర్టలయగూడ సుగ్రహముకాదని, చతురశ్రఖండముల కూర్చుగానే నడపవలసి 
యున్నదని, వ్యావహారికముగా దాని నుదాసీనముగా నుంచున్నారు గాయకులు, 

తక్కిన నాల్గింటిని యథారుచిగా వాడుచున్నారు దేశీయ చృందస్సులలో, తెలుగు 
“రగడ లలో ఈ నాల్గింటిని చూడవచ్చును. కాని, కారణమేమో చెప్పలేము. తెలుగు 
'దేశ్యరచనలలో ౫.౭ మాత్రల ఖ౦డమిశ్రగతులే యెక్కువ వ్యా ప్తిలోనికి వచ్చినవి, 

అందును మిశ్రమునకం"టె ఖండమే ప్రబలము. మనదేశ్యచ్చందస్సులై న అక్క 

రలు, సీసము, ద్విపద, దండకము - వీనియందెల్ల సొమ్రాజ్యముచేయుచున్న దిదే, 

కన్నడభాషలో భిన్నలయము నాధారముగా( గొని నడ చుషట్సదులలో మి(్రమరూస 

మయిన “భామినీషట్పది' అనూచానముగా చాలా వ్యాప్తిలో నున్నది. కాని అక్కడ 

గూడ ఆధునిక స్వాతం త్ర్యముతో రచించుకవులు ఖండగతినే యెక్కువగా వాడు 

చున్నారు, 

(శ్రీ నారాయణరెడ్డిగారుగూడ ఈ కావ్యములో ఎక్కువపాలు ఖండగతినే 
నడపినారు. తృతీయతరంగము మొదటిఖండమందునూత్రమె కొంత మిశ్రగతి 
చూపినారు, అదే తరంగమందే= ౫౫ వ పుటలో. 

“ఆమె చలించెను ఆమనిపోలికి 
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ఇత్యాదిగా ౮ పంక్తులలో మాత్రమే చతురసగతి స్పష్టముగాచూపి చాలించు 

కొన్నారు, పంక్తికి సండ్రెండు మాత్రలుగా దూపకతాళములో వీరు పొదిగిన 

త్య(స్రగతి, ఎందో యొకటి రెండు చోటుల (దప్ప, చతుర శ రూపముగానే వెల 

సినది. వీరి ఢారాబలమంతయు ఖండగతియందే యెక్కువ కానవచ్చుచున్నది* 

వీరెంతో ప్రియవడి ఈ కాన్యమందు వర్తించిన కృష్ణవేణీ ప్రవాహమువలెనే వీరి 
కవితాలహరికూడ ఒడుదుడుకులు లేక, ఆడ్డమూ(కలు లేక, విశాల గంభీరమూ చ్రితో 

ప్రసన్న మధురమై నడచి వచ్చినది. భావములన్నియు చతుస్పదములుగానో ద్విపద 

ములుగానో ముగిసి నడచుట ఈ గేయకావ్యమున కందమిచ్చిన ముఖ్యమూ రి, 
సంయుక్త పూర్వాక్షర శిథిలత, ఆదిమధ్యాంతములలోను అతుకుల బొంతలై న 
సమాసములు, అపూర్వ శబ్దములు, మొదలగు పల్లలీ పానకములోలేవు. ఉన్న 

యొకటి రెండు ప్రవాహము పోవు అడ్డుచొష్పులవంటి వంశే, అడుగడుగునకును 
ఇందు యతిప్రాసయతులను నియమితముగానే ప్రయోగించినను వాని కశ్శెము 
కవిచేతులలో నే భద్రముగా నిలిచినది, 

ఏరక్తియను మోక్షరహస్యమునకును రక్తియను బంధరహస్యమునకును గల 

అనాది స్పర్థ _ అది అనంతముగూడ - ఇందలి కథావీజము. బౌద్ధమత ప్రచారము 

(పపంచమందంతా జయశీలముగా సాగుచుండిన కాలమది. నాగార్జున గిరియందలి 

మహాచైత్యము శిల్పారామముగా నిర్మింపబడుచున్న నాళ్ళవి, శిల్పసృష్టి కై మతా 

చార్యునిచే నియుక్తు (డై న పద్మదేవుండు ఈ కథానాయకు(డు; తరుణు(డు; సుంద 

రుడు; గానమూ, చిత్రకర్మ, విగ్రహరచన అను మూ6డు కళలయందును సిద్ధహస్తు 

డైన సహృదయుడు. “ఆంధ్రుండతడు" అని రెడ్డిగారు స్వాభావికముగా నూహించి 

నారు, కానీ అంతటితో తృ ప్రిపడక “అసంత విశ్వాత్మజుండు' అని వారి కవి 

హృదయము ఆతని వ్యక్తిని విరివి చేసినది. కనుక 

“అతనికి ప్రాంతపు పెల్లలు 

అకీగోచరములు కావ, 

అతనికి మత వెషమ్యము 

లణుమా(త్రము తెలియరావు, (పు. కా) 

at errs Tr se ts)! ATE) SRR: ను అన ఛు నా?! 
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బుద్ధభగవానుని జీవితగాథలు కళ్ళకె యతనికి రుచించినవి కాని బౌద్దమతమునందు 
కాని బౌద్ధ భిక్షువులయెడంగాని అతనికి శ్రద్దాగొరవములు లేవు, 

కథానాయిక శాంతి(శ్రీ; అచ్చటి సంఘారామమున ఆచార్యునివద్ద బౌద్ధ 

ష్. తత్వ్యముల నభ్యసించుటకై వచ్చిన విద్యార్థిని, తరుణ్; నుందరి. ఆమెది 

“కళాత్మక జీవనము; ఆమె నేర్చినకళ యేదో కవి చెప్పలేదు. కాని నృత్యగితము 

లందు అభినివేశము గలదియని సూచించినారు. మణి ఆమె యేదేశముదో మనకు 

తెలియదు, అక్కరలేదు గూడ. స్తీ సహజమైన హృదయద్రుతి గలిగినది, కనుక 
గురుదేవుని విరక్తి “ధర్మసీయూషవిమలోర్మికా డోలికలలో నోలలాడి'నది ఆమే 

హృదయము, మటి 

“పకృతిలోని ప్రత్యణువున 

పరమాద్భుత శోభాన్విత 

సౌందర్యము నిర్హీప్త 

స్థాయిలోన నిద్రించును' (పు, ౨౯) 

గనుక దానిని మేల్కొలుపుటయే. జీవిత పరమార్థముగా నెంచిన పద్మదేవుని 
తారుణ్య సౌందర్య చాతుర్యములకు ఆమె సరవశయై అ'ప్లే ఆత్మార్పణము చేసినది. 

ఈ యిరువురి “విలాసజీవన పిపాసిను తేంచు ప్రయత్నములో ఆచార్యు డామెకు 

శాశ్వత బ్రహ్మచర్యధదీక్ష నియ్య(గలిగినా (డు. ఆధిభొతికముగా శాంతి శ్రీ విర రీ 

దీక్షను తీసికొన్నను ఆధ్యాత్మికముగా రక్తిని త్యజింపలేక తపించినది. పద్మ దేవుండు 
పౌరుషముతో ఆసంఘమును కళామయమైన తన యుద్యోగమును వదలి శాంతిశ్రీ 
చింతతో ఎక్కడికో పోవును. విర క్రిరూపమున రక్షికె పరితపించు శాంతిశ్రీ 
కలలో కలగా, మానవసేవ చేయుగునని వెడలిపోయిన పద్మదెవుని ప్రయత్న 

ఫలముగాగా(టోలు, ఆ సంఘారామమున్న చోట “విశాల దివ్య నవ్యసాగరి మొకటి 

చూచినది. ఇల్లీ కథావస్తువు దీనముగా ధీరముగా నిలిచి పోయినది. 

ర క్తిలోను విరక్తిలోను సౌందర్య మున్నది, వికారముగూడ రెంటను 
గలదు. రెండును పరస్పర సంస్కారకములుగా పోషకములుగా ఉండంగలవు; 

ఉండనలయును, ఈ తత్వమును గమనింపక పోవుటచేత నే మనదేశమందు 

(1 0 అటి తా 
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చార్వాకముతముతో( గూడ బౌద్ధమతమును నశించిపోయినవి. గురుదేవుండు 
సద్మదేవుండు ఇద్దజును శుష్కహఠవాదులే. వీరిరువురి నడుమ పరవళముగా 
నలిగినది శాంతి(ఫ్రీ. కాని కవికి పద్మదేవుని పక్షమున కొంత యభిమాన మెక్కు. 
వగా నున్నదని చదువరులకు తోంపవచ్చును. 

ఈ చిజుకథలోని విభిన్న సందర్భములను. భావభేదములను ఎంతో సంయ 
మముతో, మధుర భాషతో, రమణీయము లెన భావనలతో చిత్రించినారు (శ్రీ నారా 
యణరెడ్డిగారు. వారికి నా హార్జాభినందనములు, వారి భవిష్యత్కవితామత ల్లికి 

నా అనంత మంగళాళాసనములు, 
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న్ 

పూరా 
టీ అణాల 

డౌ. వుట్టనర్తి (లీనివానాచాడ్యులు, ఎం, బీ, వీహెచ్, థి, 

(హైదరాబాదు (ప్రభుత్వ ఆర్షశాభాధ్యకులు) 

నల్లగొండజిల్లా ఏలేశ్యరమునకు సమీపమున కృష్ణానది ఒకచిన్న 

కొండచుట్టును చీలి, రెండుపాయలై (ప్రవహించుచున్నది. ఇచటికి సమీప 

ముననే ఆనకట్టకట్టి మైరుసంటలకు వలసిన నీటిని ఒసగుటయుగాక, విద్యు 
చృక్షినికూడ ఉత్పత్తిచేయుటకు నిశ్చయించియున్నారు. ఆనకట్ట కట్టి 

నపుడు ఇచట ఏర్పడు తటాకమునకు నాగార్జునసాగరమని సమీపమున 

నున్న కొండసేరునుబట్టి నామకరణముచేసియున్నారు. ఈ కాన్యము'పేరును 

కూడ అదియే కాని ఇందలి ఇతివృ_త్తము వేరు. 
* స % 

భారతీయవాస్తు, శిల్బసంపదయందు అనల్పభాగము నేడు నాగార్జున 
కొండయందు గాన్పించుచున్నది. ఈ కళాసంసద అమరావతి కళా సం(ప్ర 

దాయమునకు చెందిన లోకో త్తరబొద్ధమత శిల్బమునందు అగ్రన్థానము 

వహించినదనుటలో ఎట్టి అతిశయో క్రియు లేదు. 
ఆంధ్రశాతవాహనసామాజ్యము (క్రీ, పూ. మూడ వళతాబ్దమునుండి 

సుమారు ఐదువందల సంవత్సరములు మహావై భవముతో విలసిల్లి విదేశ 
వ్యాపారమువలన ఆర్థికసంపదను అత్యధికముగ పెంపొందించి ఆంధ్రా 

భ్యుదయమునకు పునాదులు వేసియుండెను. ఆ మహాసామాజ్యము సత 
నము చెందినపిదప ఆంధ్రదెళమున చిన్నచిన్న రాజ్యములు నెలకొనినందున 

Ie) re 
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నాగార్జునకొండ పరిసరపాంతములందు ఇక్వాకులనెడి ఒక చిన్న రాజ 

వంశము పరిపాలించుచుండెను. రాజ్యము చిన్నదై నను వాస్తు, శిల్పకళా 

ఫోషణయందేమి, విదేశయాత్రికులకు వీరొసగిన ఆదరాభిమానములందేమి 
ఇక్ష్వాకులు అసమాన ఖ్యాతి గాంచిరి. 

“ఇక్వాకు”లను పేరు హైందవులకును, బౌద్దలకును కూడ పవిత్ర 

నామము. కాని ఈరాజవంశము యొక్క పుట్టు పూర్యో త్తరములను 

గూర్చి గాని, వారి చరిత్రను గూర్చిగాని ఎక్కువ విశేషములు తెలియ 
రావు. సిరిచాంతమూల, వీరప్పరిసదత్త, బాహుబల అను ముగ్గురు రాజుల 

పేర్లు మాత్రమే నేటికి విస్పష్టముగ ఈ రాజవంశమున గాన్సించుచున్నని. 
ఈరాజులు స్వయముగా ఆజ్ఞాపించి వేయించిన శాసనములు ఇంతవరకును 

కానరాలేదు. కాని చాంతమూలుని ఇరువురు సోదరీమణులును, కూతురును 

కూడ బౌద్ధమతమునకు గొప్ప పోషణ యొసగిరని నేటికిని ఇచ్చోట 

గాన్చించు శిల్చశకలముల వలనను, (ప్రాకృత శాసనముల వలనను విశద 

మగుచున్న ది. చాంతమూలరాజుమాత్రము హిందూమతావలంబిమై 

మహాసనానుగహము వడసి అశ్వమేధ, వాజపేయాది యాగములను 
గావించి తన హిందూమతాభిమానమును చాటి చెప్పుకొనెను, వీరపురిస 
దత్తుడు గాని అతని తనయుడు వాహుబలుడుగాని ఏమతమును అవలం 

వించిరో తెలియరాదు. వీరపురిసదత్తుని |ప్రస్తావనగల శాసనములు ఒక్క 
నాగాద్దనకొండయందేకాక అమరావతి, జగ్గయ్యపేట మొద్శలెన ప్రదే 
శములందు గాన్సించుచున్నవి. వీరపురిపద తుడు ఇరువది సంవత్సరము 
లును బాహుబలుడు సదునొకండు సంవత్సరములును రాజ్యము చేసినట్లు 

తెలియుచున్నను వీరి కాలమునాటి చారిత్రక విశేషము లెక్కువగా 

చఇెలియరావు, 



రాజులకన్న రాణివాస స్త్రీలకే మతవిషయము లందును, ధర్మ 

కార్యాచరణయందును ఎక్కువ శ్రద్ద యుండినట్లు, ఇచటి శాసనములందు 

గాన్సించుచున్న ది. హామ్మసిరిణిక, చాంతిసిరి, అడివి చాంతిసిరి, బాపి . 

సిరిణిక, భట్టిదేవా, కోడబలిసిరి, బోధిసిరి మొదలగు పేర్లు శాసనములందు 
బౌద్దమత _పోషకులుగ గాన్పించుచున్నందున రాజవంళమువారేగాక 
సామాన్య స్రీజనముగూడ బౌద్దమత పోషణ్నకై యథాశక్తి ప్రయత్నము 
గావించిరని తెలియుచున్నది. వరి జొదార్యము వలననే ఇచటి మహి 
చేతియ, చేతియఘర, చతుస్సాల మొదలగు కట్టడములు నిర్మితము 
లాయెను. ఆదర్శప్రాయమగు వీరి చర్యను అనుసరించి ఇతర బౌద్ద 
భక్తులు కులవిహరమును మరికొన్ని చేతియఘరములను నిర్మించిరి. 
ఇంకెన్ని నిర్మాణములు కాలగర్భమున విలీనమై పోయెనో | 

ఇక్షాకులనాటికి బౌద్ధమతము సమా భివృద్ధిగాంచి మనదేశము 
నందేగాక ఖండాంతరములందునుగూడ బాగుగవ్యాపించి, అసమాన మేధా 

సంపన్నుల అనవరత దీక్షపయత్నములవలన శాఖోపశాఖలుగ విజృంభించి 

మానవ (ప్రజ్ఞాపాటవమునకు ఉత్కృష్ట నిదర్శనముగ ఎర్పడెను. (ప్రారంభ 

దశ నుండియుకూడ ఆంధ్రదేశమునందు (ముఖ్యముగ కృష్ణానది పరి 
సరములందు) బౌద్ధము సుస్థిరముగ నెలకొని వర్ధిల్లుచుండి నందున 

తరువాతి కాలమున ఈ మతమున గాన్పించు అభివృద్ధి ఎక్కు 

వగ ఈ ప్రాంతమునందే గాన్చించుటలో ఆశ్చర్యములేదు. బౌద్ధమత 
ప్రవక్తలలో అ(గ్రేసరుడనదగు ఆచార్యనాగార్జునుడు ఈ ప్రాంతమునందే 
తన ఉత్తమ వ్యాసంగము గావించెననియు విజయపురి యని ప్రసిద్ధి 

గాంచిన పట్టణ(ప్రాంతమునకును,: ఆ పట్టణమునకు సమీపముననున్న 

(శ్రీపర్వతమునకును నాగార్జునకొండ యని సుప్రసిద్ధ నామము ఇతని 

మ. 
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సాంగత్యము నలననే వచ్చినదనియు చర్మిత్రనుండి తెలియుచున్నది. ఈనాగా 
గ్లునుడు ఇక్వెకువంశరాజులకన్న ఎన్ని సంవత్పరములుపూర్వపువాడో, 

ఈ (ప్రాంతమునువదలి మగధయందలి నాలందా విశ్వవిద్యాలయము నకును 
టిబెట్ దెశమునకును ఎప్పుడు వెడలిపోయెనో తెలియరాదు. కొన్ని 
శతాబ్దులకు పిదప వెలసిన సిద్దనాగార్జునుడే ఈ (ప్రాంతమునకు ఈ పేరు 
కలుగుటకు కారణ మాయెనేమోకూడ నిశ్చాయముగ చెప్పజాలము. కాని 
శాసనములనుండియు ఇతరచారి[త్రకాధారములనుండి యుకూడ ఆంధధ్రదేశము 

నందు బౌద్ధుల త_త్హ్వజిజ్ఞాసయు, (గంథరచనయు అసమానముగ విలసిల్లై 

నని మాత్రము స్పష్టముగ తెలియుచున్నది. నాగార్జునుడు (ప్రతిపాదించిన 
మాధ్యమిక బౌద్దమత శాఖ ఆం[ధ్రదేశముననే ఎక్కువ (పాముఖ్యతవహించె 

ననియు, ఇటనుండియే, టిబెట్ మొదలగు వి దేశములకు ఈమతమువ్యాపించె 
ననియుకూడ చరిత్రనుండి తెలియుచున్నది. ఈ అంశములన్ని యు జెపి 

యందుంచుకొనియే శ్రీ) నారాయణ రెడ్డిగారు చారిత్రకాధారములగు శిల్పము 

లను, శాసనములనుగూడ పరిశీలించి ఈ కావ్యరచనకు బూనుకొనిరి. 

ఖః & %* 

స్తూపములనియు, చెత్యశాలలనియు, విహారములనియు, బౌద్ధ 

నుత నిర్మాణములు మూడు తెరగుల గాన్నించుచున్నవి. తొలుదొ_ల్త మట్టి 

దీబ్బగ నుండిన బౌద్ధ స్తూపము కాలక్రమముగ పరిణామము జెంది, 

అమరావతి అను అపరనామముగల ధాన్యకటకము నందలి స్తూపనిర్మా 

ణము నాటికే సరిపూర్ణవికాసము నొందెను. నాగార్జునకొండ యందున్న 
పెద్ద స్తూపము 106 అడుగుల వ్యాసముగల బ్రహ్మాండమైన గుండ్రని 

కట్టడము. సుమారు 70 లేక 80 అడుగుల ఎత్తుగల దీని ప్రైభాగము అర్ధ 
గోకాకారము గనుండి దాస్థిపైన “పెస్టివలె గాన్సించు హర్మిక, తదుపరి 
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ఛత్రదండ, ఛత్రములు ఉండెను. ఇటుకతోను మట్టితోను నిర్మించినను 
ఇచటగూడ అమరావతి యందువలెనే స్తూపముయొక్క_ ఉపరితలమంతయు 

'ఆధాసశిల్స' ఖచితమైన పాలరాతితో కప్పి వేయబడి యుండెను. ఈ 
పైకప్పు రాళ్ళలో తీర్చిదిద్దిన శిల్ప మే బుద్ధజీవితాంశములను, ఆమహాత్యుని 
పూర్వజన్మ . వృత్సాంతము లెన జాతక గాథలను “కథాకథని రూపముగ 

చిత్రించుచున్న వి. స్తూపము చుట్టును కటకటాలవలె నిర్మితమైన శిలానమయ 

(పాకౌొరముగూడ శిల్చమయమై యుండెను. శిథిలములై నను ఈశిల్స 

శకలములనుండి యెన్నియో బొద్ధగాథలు దృగ్గోచర మగుచున్నవి, 

చై త్యశాలలనగా బొద్దభిక్షువులు తమ నిత్యనై మి త్రిక పూజాదిక 

ములను నిర్వ ర్తించుకొనుటకును, మతనాయకుని దివ్యబోధనల నాలకించు 

టకును, నమత(గంథ పఠనగావించుకొనుటకును సమా వేశమగుటకు వీలుండు 

నట్లు నిర్మించిన విశాలమైనశాలలు. వీనియందును, ఈ భిక్షువులు నివ 

సించు “విహారము లనబడు మందిరములందునుగూడ ఎటుచూచినను 

పవిత్రబుద్ధ జీవితగాథలను చిత్రించి శిల్పి ఒకపవిత్రవాతావరణమును సృష్టిం 

చెను. శిల్పము, వాస్తువిశేషములు, వర్షచిత్రములు మూడును [క్రుతిమేళ 

వించినగాని సమ్మగత రాజాలదను నాటి సంప్రదాయమువలన నాగార్జున 

కొండయందు చిత్రకళకూడ వికసించియుండెననుటకు కొంత ఆధారము 

కలదు. 

ఈ కళాసామగిని జాగ్రత్తగ పరిశీలించియే (శ్రీ నారాయణరెడ్డి 
గారు తమ కావ్యమునందు సద్మదేవుడు ఏయే బౌద్దగాథలను చిత్రించెనో 
వర్డించిరి. పద్మ దేవుడు కల్పితపురుషుడేగాని, అతడు నిర్మించెనని వర్ష్మిం 
చిన శిల్పములన్నియు నాగార్జునకొండయందు దొరకిన ప్రాచీనశిల్పములే. 

వ్ల %* శః 

(I 



berm న నం! 

“సత్యం శినం సుందరం” అను మూడు ఆశయములును అవినాభావ 

సంబంధముతో నుండుననియు అనాదిగ విశ్వసించిన భారతీయ శిల్సికి 
ఈ పవ్నిత కార్యనిర్యహణయందు సౌందర్యోపాసనచేయుటకు ఎంతయో 

అవకాశము దొరకుచుండెను. ఇట్టి అవకాశమును పురస్కరించుకొని 

సౌందర్యసృష్టికి బూనుకొని తన్మయతజెందిన శిల్పి, అప్పుడప్పుడు తన 

పరమలక్ష్యమును మరచిపోయి తాక్కాలికమగు చిత్తకోభకు లోనై 
ఇంద్రియలౌల్యమునది గజారిపోవుటయుగూడ సంభ వింపవచ్చునని శ్రీ నౌరా 

యణ రెడ్డిగారు తమ “అజంతాసుందరి” కావ్యమున ఇదివరకే నిరూపించిరి. 

“బలవాన్ ఇంద్రియ[గ్రామో, విద్వాంస మపి కర్షతి" 

ఈ (గంథమున (శ్రీ) నారాయణరెడ్డిగారి భావజాలము ఇంకొ నిక 

సించి ఒక అపూర్యరూసమును దాల్చుచున్న ది. కళకును, ఇంద్రియ సుఖము 

లకును, సన్నిహిత సంబంధమున్నది. కాని ఇంద్రియములను జయించిన 

గాని నిర్వాణసుఖము న పేక్షింపవిలులేదు. కాబట్టి శిల్పాది కకోపాసకుల 

కళాప్రపంచమునకును, భిక్షు లికుణీపరి'నేన్యమానమగు బోధిస త్త (ప్రపంచ 
మునకును ఎట్టి సంబంధమునులేదు; -పెగొ కళోపాసన సన్మార్గావలంబనకు 

ఒక (ప్రతిబంధకమేమో ! ఈ స్వభావములు కొంతవరకు ఈ కాన్యమును 
చదివిన స్పురించకతప్పదు. 

ఈ కావ్యమునందలి [ప్రధాన . పాత్రలు పద్మదెవుడు, శాంతిశ్రీ, 

సంఘారామాధ్యక్షుడు. పద్మ దేవుడు శిల్పి : సౌందర్య పిపాసయే ఉత్తమ 

'చుతముగ భావించి తన్మయత జెందిన కళోపాసకుడు, దీరలలితుడు. 
ఇచటి సంఘారామమునందు అధ్యక్ష స్థానము నలంకరించిన మతా 

చార్యుడు కేవలము త త్తళాస్త్రవే త్రయేగాక బౌద్దమత (ప్రబోధమునందు 

అకుంఠిత దీక్షగలవాడు. మతమునక్తై ఎట్టి త్యాగమునై నను జేయుటకు 
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వెనుదీయని ఈ ధర్మతత్సరుడు కళాపోషణకు అంతరాయము కలిగినను, 
సంభఘారామము శిల్ప, చిత్రకళా సౌందర్యమును గోల్ఫోయినను కూడ 

లెక్క పెట్టని ధీరోదాత్తుడు. వీరిరువురి ప్రభానమునకును లోనె ఒక వెపు 
కళయు, మరియొకవైప్పు మతమును ఈరెండును మనసును కలవరపెట్టు 
చుండ, చి త్తక్షోభయందు కన్నుమిన్ను గానక, ఆవేదనతో బాధపడు 
చుండిన ముగ్గ, శాంతి శ్రీ, చివరకు మతాచార్యుని (కమశిక్షణకుల్నోనె 

అతడు నిర్ధశించిన పథము నత్మికమించలేక తాను వలచిన పద్మదేవుని 
తన కభిమతమైన కళనుగూడ పరిక్యజించి సన్యాసిని యాయెను. అప్పటి 
కిని గూడ ఆశ్రమాంతర వాసన తొలగిపోనందున కలలుగనుచు పద్మ 

దేవుని పాదారవింద స్పర్శ కొరకు చేతులు చాచును. అతనికై కన్నీరు 
గార్చి దుఃఖసాగరమును సృష్టించుకొను చున్నది. దుఃఖ నివృ_త్తియగు 

పరినిర్వాణమునకు ఇంకను ఎన్నిజన్మ లె_త్హవలసి యుండెనో ! 

* % న 

నారాయణ రెడ్డిగారి కావ్యము తెనుగునందున్న ఉత్తమ చారిత్రక 
కావ్యములలో నొకటియని నిస్పందేహముగ జెప్పవచ్చును. ఈవిధముగ 

వారు చరిత్ర కొనర్చిన సవ, పాశ్చాత్య 'దేశములందు "షేక్సపీయరు 

మొదలగు రచయితల మహాకావ్యములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుచున్నది. 
ఆనకట్టవలన నాగార్జునకొండ మునిగిపోవుచున్న దే అని విచార 

పడ నవసరములేదు. (క్రీ నారాయణరెడ్డిగారు నాగార్జునకొండకు ఒక 
శాళ్వతకీ ర్రికాయము సృష్టించియున్నారు. 

x 
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యల లక లాలా 

ఈ కావ్యం ఇంతత్వరలో వెలుగు 

లోనికి రావడానికి కారకులు, సరసులు, 

సాహితీ బంధువులు శ్రీ కపిల కాశీ 

పతిగారు. 

లఘుకావ్యానికి విపుల పీఠికలు సమ 

కూర్చినారు, విద్వన్మణులు (శ్రీ రాళ్ళపల్లి 

అనంతకృష్టశర్మగారు, డా. పుట్టపర్తి (శ్రీని 

వాసాచార్యులుగా రు. 

కావ్యరచనకుపూర్వం కథాకల్పనతో 

విలువైన సలహాలిచ్చినారు మిత్రులు 
(శ్రీ డి. రామలింగంగారు. 

కావ్యం ఆమూల్య్మాగంవిని అక్కు 

డక్కడ చక నిసూచనలు చేసినారు సుహృ 
న్మణులు (శీ దాశరథిగారు, (శీ కప్పగంతుల 

అక్ష్మణ శాస్త్రిగారు. 

కావ్యమును (ప్రచురించినారు తెలం 

గాణా రచయితల సంఘంవారు. 

ముచ్చకైన ముఖచిత్రం 'వేసినారు 

చిత్రకారులు శ్రీ వెంబుగారు. ముద్దుగా 
ము[ద్రణ జరిపినారు అజంతా (పింటర్బు 

వారు, 

వీరికి నాహోార్షిక కృతజ్ఞతలు. 

Cad 
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పా నారాయణరెడ్డి 

టం 
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ప్రథమతరంగం 

ఇక్షాకు వంశక్షి 

తీంద్ర చంద్రుల కీర్తి 
కొముదులు నల్గడల 

కలయ విరిసిన నాడు 

కృష్ణ వేణీ తరం 

గిణీ పయః కింకిణులు 

త్రికరణ క్యాణాల 

దిసల నింపిననాడు 

శ) పర్వతా(గమ్ము 

సింహళాగత బౌద్ద 

భికువుల విజ్ఞాన 

పీఠక్ర మ్మగు నాడు 

సద్దార్థుని విశుద్ధ 

SaaS పతన అకటా తా ఏక్తా పతతఅారాత్రూ 



నాగౌడ్డనో నాగర ం 

ers rr క ౧B ఏ Ss Bur mn 

సిద్ధాంత వీజములు 

శాఖోవ శాఖలై 

సాగి పోయిననాడు 

నేను జీవించి యు 

న్నానంచు భావించి 

పలికింతు గేయ కా 

వ్యమును హృదయము పెంచి, 

షు 

అదిగొ కృష్ణమ్మ న 

వ్యాప్పరోంగన భంగి 

నడయాడే నాంధ భూ 

నందనోద్యానమున, 

అల్లదుగొ కృష్ణ వే 

ణమ్మ వి|ద్రావ రూ 

పము దాల్చినట్టి బౌ 

ద్ధమువోలె కదలాడె. 
ఆమె ఒకసారి మన 

సార పొంగినచాలు 

ఈనాడు |కుంగిపో 

యిన శాతవాహనుల 

॥ ప లు చవల మ వంక re 

అనీ 



(ళమళరంగోం 

వెభవోన్నతి మిన్ను 

వాక తరగలదారు, 

ఆమె ఒకమారు నో 

రార పల్కిన చాలు 

పదివేల కిన్నరులు 

పదివేల కిన్నారల 

హృదయ తం|త్రికల _మో 

యించినటు అనిపించు. 

ఆమె ఒక పర్యాయ 

మదరిపోయిన చాలు 

అమరావతీ మంది 

రాంతర శిలాశయ్య 

లందు నిద్దురలేచు 

అప్సరో భామినుల 

మెయివిరుపులే తోచు 

హొయలు' మెరుపులు వీచు. 
ఆమె. కన్చొమల కెన 

యైన చాపము లేదు 
ఆమె తరగలు పొంద 

నట్టి రూపము లేదు, 

sare నతు శయ సాయన్యా 



నాగార్జున సాగరం 

జ్యోత్స్నా ్ న భిసారికల 

సుమనోజ్జ వసనాంచ 

లములు సన్నని గాడ్పు 

లకు చలించిన యటుల; 

శరదంబరమున పిం 

జలు పింజలుగ వీడి 

మెల్ల మెల్లగ సాగు 

మేఘమాలిక లటుల; 

ఆమె కెరటాలు చి 

(త్రాతి చిత్రములై న 

గతులతో పయనించు 

కవితలే యనిపించు. 

బోధిసత్వుని మూర 

మును సదా పరివెష్ట 

నముసేయు దుర్నిరీ 

త్య మహోలహరులట్లు; 

శాక్యర్ణి కడకంటి 

చాయలందున వెల్లు 

వలుదూకు కరుణార్జు 

లలిత భావనలట్లు; 

ఉల rm ల రు 



(భోమతరొంగం 

ఆమె కెరటాలు ది 

వ్యాతి దివ్యములై న 

రూపురేకల దాల్చు 
చూప్పకందరక నిల్చు, 

ఆమె యొడిలోన ని 

(ద్రావస్టలో నున్న 

శిశువుల విధాన వ 

చ్చిక బయక్లొప్పారు. 

ఆమె దక్షీణ హస్త 

మందికొని పవళించు 

(శ్రీ పర్వతుండు రా 

శీళూత సహనుండు. 

నాగార్జునుని పద 

న్యాసమాత్రముచేత 

(శ్రీ పర్వతుడు వెన్నె 
లె పోయి విలసించె, 

నాగార్జునుని బోధ 
నా సుధాధునిలోన 
శ్రీ) పర్వతుడు వెన్న 

మైపోయి వికసించె, 

స ఏన్తార్రాక్రా er Te ER తతత 



నాగాద్దునో సాగరం 

నాగార్జునుని మేధ 

లో గట్లు తెగిపారు 

విజ్ఞానము రసాయ 

న జ్ఞానమై పొంగే. 

నాగార్జునుడు చూపి 

నట్టి నూత్న పథమ్ము 

బౌద్ధమత సౌధ సం 

(పొ ప్తి సోపానమ్ము. 

నాగార్జునునిపట్ల 

ననలెత్తు భక్తి సం 

(భమములో తనపేరు 
మరచె (శ్రీ పర్వతుడు, 
మరచి (శ్రీ పర్వతుడు. 
మలచుకొనె తనుతాను 

నాగార్జునుని పేర 

నవవై భవము మర్, 

చ 

ఆ నాగార్జున గిరింద్ర, 

మంతకంత కలరారెను 

( 1 

శ 

1 శ 

ళీ 

i pana పుం! అంచి చుసిన అనాలి మ ' 
క్షే ఇ! a జో ~ తో 



' (వథమతరంగోం 

బొద్దజీవన (పతివిం 

బద్యోతక దర్పణ మై. 

ఒకవై పున వెలసెను వి 

శ్యకల్యాణ పథనూచిక 

ఉన్నత విద్యా కీ ధిక 

సన్నయ లతికా వాటిక, 

మరియొకవై పున లేచెను 
మహిత చైత్య మందిరములు 

సంఘారామము లెన్నో 

చక్కని స్తూపము లెన్నో. 

అఖిల బౌద్ద నిర్మాణము 

లందు అందె వేసినట్టి 

“మహావైత్య” నిర్మాణ ' 

మ్మహర్నిశలు సాగుచుండె, 

“బుద్ధధాతువు" ను తనలో 

పొదిగిన స్వర్ల కరండము 

పెన “మహాచై త్యి రచన 

(ప్రశ స్తముగ సాగుచుండ. 

అండాకృతి గల్లిన వై 

_ త్యాననమ్ము పరికించగ 



నాగాడ్డన నాగోల్ 0 

రి ఈ 

అచ్చముగా ధర్మచ।క్ర 

మచ్చొ త్తి న యటుల దోచు, 

కళాతపస్వుల ఉలి (తు 

ప్పుల డుల్చిన వైత్యరాజ 

మగుపించెను మహాబుద్ధ్య 

నంతర శౌద్దోదనివలె. 

జిన దేవుని నొక్కులువా 

రిన నీలాలకలవోలె. 

స్తూప వేదికల సాగెను 
సుందర శిల్పలతావళి, 

చై త్యోపరి శిలాఫలక 

జాలమ్మున నిదురించెడు 

కళాత్మలను ఉలితో మే 
లొ_లిపెనదో యువకు డొకడు. 
ఆతడు సామాన్య మనుజు 
డైన నమరకళ నజుండు 

ఆంధ్రు డతడు అంతియ కా 
దనంత విశ్వాత్మజుండు. 

అతడు పద్మదేవు డనెడు 

అభిధచేత మించువాడు 

ఉనా రకా! 
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అతడు కళాత్మ కజీవన 

మభ్యాసము జేసినాడు. 

అతనికి (ప్రాంతపు కెల్లలు 

ఆక్షిగోచరములు కావు 

ఆతనికి మత వై షమ్యము 

లణుమాత్రము తెలియరావు. 

అతని హృదయ మనల్పము 

అతడు సజీవ శిల్పమ్ము. 

అతడు మానవుని రూసము 

నందికొన్న గాంధర్వము. 

కఠినశిలల నవనీతము 

గా మార్చెడు తాంత్రికుండు 

విషధరముల తలలూ పెడు 

రసవత్తర మాం త్రికుండు. 

ఆతని కలలే కళలై 

ఆకారము దిద్దికొనుచు 

“మహావై త్య” కుడ్యమ్ముల 

పె హల్లీసకమాడెను. 
చట 

నిసరంగ నీరాకర 
ఆ 

నిర్విష్టాంభోజ మట్టు 

“ర 9 ర సగ అర తమిళ తిక తారా oe క rT Te PS re అయ్రావయాక్త్లాగ 



నాగాద్ధునో సొగరోం 

కం ళల రాల వం మకు కం కత అరుం ఆరకంగా శతాని అలు తు! 

నిగూఢ నిర్హి ప్తభావ 

నిష్టిత మాతని ముఖమ్ము, 

బంభర పఠొంచలముల 

సంభింపగజేయు నతని 

కోరమీసముల దాగును 

దోరనవ్వు తెరల సిరులు. 

మకరాంకుని చికిలివారు 

మార్గణ గణములసెతము 

మారొడ్డి జయించు నతని 

మహితోరః కవాటమ్ము. 

అతని శిరోజమ్ములతో 

ప్రతిస్పర్ధ చేయలేక 

వర్షాబ్బమ్ములు శిరాలు 

వంచి కంట నీరునించు. 

అతని తనువు సుందరమ్ము 

అతని మనసు నుందరమ్ము 

అతనికి కస్సించును (ప్ర 

త్యణువున నొక సురపురమ్ము. 



(థమళలలొంగో9 

ఆ పద్య దేవుడు ను 

హాచైత్యీ మునకు న 

ల్కై_లకులందున శిల్చ 

కళికలను 'మొలిపించి 

నాగార్జున గిరింద్ర 

భాగమును వెలిగించ 

ఒక అజంతా కందరముగా 

ఒక ఎలోరా మందిరముగా. 

బుద్దభ గవానుని స 

మిద్ధ టోధాంకురము 

లతడు తాకిన రాళ్ళ 

యందు రేకులువిప్పె 
వివిధ వర్ణానుర రృములై 

విమల భావాభిషి క్తములై. 

% 

తమ సద్మ మైన “'తుషి 

తస్వర్గము'న మూడు 

కోట్ల అమృతాంధసులు 

కుంచిత కరాబ్దు లై 

(యళ 



నాగాద్దున సాగరం 

శకము sas శతాధిక! అదా అనాం చననాం చనా ం లన ౦ చిం తరలిన? ప పు. 

బుద్దదేవుని కెరగి 

“భూలోకమున గాయ 

పడినట్టి మానవ 

త్వమున కాయువుబోయ 

జన్మ మెత్తుడు మీరిలంచు 

ప్రార్థించు 

జాతిచితము కనులనించు. 

జనని మాయాదేవి 

స్వన్న లోకమునందు 

శరదంబుధరముతో 

సరివచ్చు కరిరూపు 

ధరియించి అంబరాం 

. తరవీధుల మహావ 

తరణమ్ము సేయు బుద్దుండు 

తరళ చి 

త్తములన్ సదా నిల్చుచుండు, 

లుంబినీివన మధ్య 

లులిత సాలకితిజ 

లయలు లని కవల 



(భమతరం గం 

శావావలంబనము 

సలుపు మాయాదేవి 

కడుపు చల్లగ పుడమి 

బడి ఏడడుగులు మున్ 

నడిచి బుద్దస్వామి నిలిచె 

అతని ప్రతి 

అడుగులో అబ్బమ్ము మొలిచె, 

తనతండ్రీ చేయబూ 

నిన మహానందోత్స 

వనమున నృపకన్యకల 

వరుసగా పిల్చి కా 

న్మ్క_లు సమర్పణ సేయు 

గొతముని క ర్పైదుట 

ధమ్మిల్ల ఏజితాంది 

ధర యళోధర నిల్వ 

అతనితో కదలు చంచలలు 

శిలలందు 

ఆకారమును దాల్చు కలలు, 

ఈ 



నాగాద్ధన నొగలం 
వమనం చెప రానని అదినా వము చు! లు కాళ శమనం చిలి నింకా ౦న గం మం” 

నిస్సార సంసార 

సీరాకరము దాట 

నొకా గవెషణ 

మ్మే కాంక్షగా నున్న 

గొతముని ఐహికసు 

ఖ్మప్రస క్తుని జేయ 
ఒక కాంత పృస్పవ 

ల్లికలను కవుగిలించ; 

ఒక రాగిణి మధుపా 

(తిక పెదవి చుంబించ; 

/కటిదభ్న మగు జలా 

కరమందు నిల్చి కొం 

దరు సుందరీనుణులు 

ఒనవ్వుతుంపర విసర; 

నిర్వాత దీసమటు 

నిలుచు బుద్దుని ముఖ 

మున నున్న నిశ్చలత జూచి 

కరిరాళ్లు 

పులకించె గుండియలు పూచి, 



తన పరీరంభణ 

మ్మున వేల స్వర్గాలు 

నిర్మించుకొనెడు ప్రా 
ణేశ్వరీ బాహువ 

ల్రికల నల్లన వాపి 

లేచి దిక్కులు సూచి 
అర్ధాంగి వైపు చి 

న్నారి కొమరునివై పు 

పరుగెత్తు వ్యామోహ 

పాళముల తెగ్యదెంచి 

పుల్కుపుల్కున సౌధ 

ములు గన “మపహిఖిని 

(థభోమతరంగోం 

మృ్రమణమ్ము" సయు బుద్దుండు 

పరిపూర్ణ స సంబు 

ప్రా ప్రించుటకు 
వసుధారుహము [కింద 

“వ(జ్రాసని స్ఫడౌ 

భి గ 

విశ ఏర 0 

గమునం దదృష్టపూర్వుండు, 



నాగార్జున నాణలరం 

నా! సతతము? తన! కాకా 0 రా కటక ఇ ERS TD 0 rs క! 

బుద్దుని తపోనిష్ట 

బూది పాలొనరించ 

మారు డొనరించు ఘో 

రారభటి భరియించి 

అతని మూవు రనుంగు 

సుతల మదన వికార 

ఇ చేష్టాదికముల కిం 

కేన్మాత్రముగ నెంచి 

ఇష నిషాసిది పొందు 
దె 6 "థి 

సిదారు 
ధ్ థి 

డెనలేని తేజమ్ముచిందు. 

బాల్య కాలమునుండి 

పాలిపగతో త్రాచు 
పామువలె తనవెంట 
బడు దేవదత్తుండు 
విడిచిన మదగజమ్ము 

ఏథీగత (ప్రజల 

చెల్లాచెదరు జేసి 

సెల్లఘీంకృతులతో 



(వలోమతరరదిగోం 

HED Tn ఏటా RD నత! et తతా తారం టం 4 క ఏవాళూంంఈపతాంతదనాయా. ఏర తా కత ను 

బుద్దుని సమీపించి 

మూర్గమును కడువంచి 

కరముతో పదధూళి 
శిరము పె జల్లికొని 

సాష్టాంగముగ నమ 

స్కారమ్ము నొనరించు 

మహనీయ మైన దృశ్యమ్ము 
అతిలోక 

మహిమాన్విత మృవశ్యమ్ము. 

సలిలమొక కంట ప 

చ్చని చచ్చు వేరింట 

విలసిల్లు బుద్ద మం 

గళమూర్తి వర్తనలు 

అతని జాతక గాథలు-- 

అతడు సంసరణ సం 

గతి విముక్తిని పొంద 

ననుభవించిన బాధలు 

అన్ని యాకృతులతో 
అవతరించెను పద్మ 

Pవార శు ET? PE TE 

రీ భణ 



cr లు 

నాగాడ్డన నాగర్ 6 

అతల కానా వాతి ల రారా కిక దాతాను 

దేవుని కళాజగతియందు 

అతడు చి 

తించనిది కనుపించదెందు, 
అతడు చెక్కిన కళా 

నిత ఖండముల జూడ 

అరుగుదెంచిరి విడే 

శ రసజ్ఞ శేఖరులు. 

అత డెల్లపుడు కల్ప 

నావస్థలో నుండు 

అతని ను త్తియ అనా 

రతము _మోగుచునుండు. 

| 

ఒకనాటి మాట ప 

ద్మకళాత్ముడు యళోధ 
రా గౌతముల మృదు 

ప్రణయ ఘట్టమ్ము చి 

త్రముగవేయుచు నపర 

తాదాత్మ్య్యమున నుండ" 

గాలిలో చిరుతరం 

గాల డోలలు వీచె, 



ర! 

ద్రళబుళోలంలో9 

గ rr Pr ర మూ నాతో 

అల్లంత దూరాన 

అంగనామణి దోచే. 

కదలివచ్చిన నులి 
aa) 

కావల్లిక యనంగ 

అవయవమ్ములు దాల్చి 

నట్టి అమృత మనంగ 

మదన స్మమాడ్షను 
(౪ 

ర్మర్యాదలను దాట 

'వెనుకముందాడు [కొ 

వ్విరి మార్గణ మనంగ 

ఆమె రూపము పరిమ 

శాత్మక మ్మనిపించు, 

ఆమె నడిచిన హంస 

లనవనర మనిపించు. 

ఆమె అల్లన సాగ 

అమె మెల్లన సాగె 

అల్లనల్లన గుండె 

జలు జలనసాగె 
త్, (ag) 

మెలమెలన మనను 
ఉం య 

పల్లవించగసాగె 

గజా 



నొగాడ్డున నొగోర్ 0 

కమం శం తా -అత్యాదళాకకుల అనాం లతకు?! దత అరం ఆకుకు! ఉలవ! మాం అరా, అరం కు 

అలనలన సొగె 
ఉం గా 

"మెలమెలన సాగి 
య య 

అతనికి సరిగ నొక is 

అడుగు దూర మ్మాగ, 

అతడు కుడ్యమునశే 
అధిముఖుండై యుండె 

అతని చూపులు చిత్ర 

మందు మాత్రము నిండి. 

ఆమె అతనిని మాట 

లాడించ రాలేదు. 

ఆమె చిత్రాలు చూ 

డక తిరిగిపోలేదు. 

ఆతని దృష్టి మరల్చి 

నామె చేతికి రత్న 

కంకణమ్ములు లేవు 

కాళ్ల కం దెలులేవు 

పల్కరించగ నాల్క 

పె మాటలే రావు. 

ఆమె ముగ్ధత్వమ్ము 

నరసి జాలివహించి 



(భమతలరంగోర6 

గాలిదేవర లతా 

(గముల నల్లన (దోసె 

ఆమె. చేలాంచల 

మ్మలల పోలిక లేచె 

సద్మదేవుని హృదిని 
పరిమళ మ్ములు వీచె 

సద్మదేవుని కెదియొ 
స్పర్శించినటు తోచె. 

తలను వెన్క_కు ద్రిప్పి 

తిలకించె నతడు చం 

చలవంటి దోరవె 

న్నెలవంటి రూపమ్ము. 

ఆమె దర్శించె నిట 

లాంబ రాంచలనుందు 

ముంగురుల మేఘాలు 

ముసురుకొను రూసమ్ము. 

అతని కుంచియ చేతి 

యంచులను దిగజారె 

నో లేదొ ఆమె నే 

(తాల జ్యోత్సి ఇకలూరె. 



నాగాద్దన నాగ రం 

ఎన్నో అజంతలు మ 

న్నా అమరావతుబు 

వరుసగావారి ముం 

దర వాలి తమ దివ్య 

సౌందర్యరుచుల 'వెద 

జల్లి నా సమయమున, 

క్షణమాత్ర మట్టి స్వ 

ర్లస్టాయిలో 'దేలి 

వారిర్వురు యథా (ప్ర 

సంచమున దిగివచ్చి 

తామంత సొన్నిహి 

త్యమునందిన విచ్చిత్ర 

ఘటన కౌళ్చర్య సం 

కలిత చేతసులై 6. 

పద్మదేవుడు కుంచె 

పొణి పల్లనమందు 

ధరియించి వేరు చి 

తృరువు వేయగసాగె. 
గొతమ యశోధరల 

కమ ప్రణయదృళ్య 
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పథబుత్రోంగొం 

మునుజూచి ఆమె ని 

ల్సెను చిత్తరువు పోలి... 

పద్మ దేవుడు తానె 

పల్కారించగ నెంచి 

“మీరలెవరో” యంచు 

మెల్లగా (ప్రశ్నించె, 

ఆమె చ్మిత్రార్సిత 

మ్మగు తన్మయతనుండి 

తేరుకొని పఠ్కె “శాం 
తిశి యనెడు మాట. 

ఆమె పల్కిన యంత 

ఆగిపోవగ దొడగె 

పద్మ దేవుని పాణి 

పద్మమందలి కుంచె, 

అమె యొకనుడి కప 

మటుల చల్లందనము 

నాతని యెడందలో 

ఆసేచనము జేసె. 

ఆమె వాక్కులు తిరిగి 

ఆలకించగ నుత్స 

ఎనీ శి 



నాగాడ్డున నెగ్రరొం 

ఆ మహాత్ముని (బతుకు 

నంత త్వాద్భశులు శి 

ల్ప కళామనోజ్ఞ రూ 

పముల చిత్రించినా ; 

రందుకే మాకు కళ 

లాస్వాదనీయములు. 

అందుకే మాకు కళ 

లారాధసనీయములు.” 

ఆమె (పతివచనమున 

కతడు సస్మితుడయ్యె. 

ఆమె మత సంరక్తి 

కతడు విస్మితుడయ్యె. 

అతడు మాటాడలేదు. 

ఆమె మాటాడలేదు. 

అతడు మాటాడలే 

దామె మాటాడలే 

దిరువురికి నడుమ ఘటి 

యిల్లె నొక సంజతెర, 

వార లుభయులు నిపుడు 

దూర దూరములందు 



యనా చ మ న 

(జ్మతోరంగోం 

కౌనుపించిరి నడుమ 

కడ సంజ కడలుకొనె. 

బౌద్దభిక్షు (ప్రజా 

బద్ద కాషాయ న 

స్రముల వన్నెలు దికౌం 

తముల రెపరెపలాడే. 

చిన్మయాత్కులను వం 

చించనెంచెడు కుద 

భోగములవలె తమ 
మ్ములు లోకముల (గమ్మె, 

నాగార్జునా ద్రి సం 
జ 

ధ్యా గర్భమున దాగి 

(తశ రణధ్వనులు న 

లెస లద్రువగా (మాగె. 
ట్ి 



నాగార్ధన నాగరోం 
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ద్వితీయతరం గం 

ఒక మహాత్ముని మాన 

సిక నిగ్రహణశ క్తి 

కెదురొడ్డి పారు లొ 

కిక కామనలవోలె 

రాత్రి సాంతము గుప్త 

రశ్శితో పోరాడి 

చీకటులు పర్వుదీ 

సెను దిగంతాలబడి, 

ఒక మహాజ్ఞాని మౌ 

ఖిక వికాసము జూపు 

వేళ రేకులు విప్పు 

విమలభావన భంగి 

('ప్రాచిదిగంగనా 



ద్పొతీయతోరోంగొం 

ఫాలరంగము'పెన 

కుసుమించె స్వచ్చ కుం 

కువ కాంతి గుచ్చమ్ము. 

నల్దెసల పక్షి సం 

తానమ్ము లెవియొ వ్యా 

ఖ్యల కందలేని శ్లో 

కమ్ములను విన్పించె. 

కృష్ణ వేణీ తరం 

గిణీ పయోలహరికా 

స్నాతుడై పవనుడు పు 

సీతుడై చలియించె. 

బౌద్ధ భిక్షువుల [పా 

భాత పూజాగీతి 

కాస్యరమ్ములు శైల 

కందరమ్ముల మోగి, 

అది సుపభాత ; మ 

య్యదను జూచి వసంత 

లక్ష్మీ తొలిపాద మ 

ల్లనవేసె లోకాన. 



నాగార్జున సాగరం 
Gr] 

బుతువులందు వసంత 

మతిలోక సుందరము 

గడియలందు [ప్రభాత 

ఘటికయే మంజులము. 

ఆ వసంతమ్ము మరి 

యా ప్రభాత మొక్కు 

గడియలోనే జగతి 

నిడెను వాదయుగమ్ము. 

ఆ వసంత (ప్రభా 

తామూల్య సంధ్యలో 

నిదుర తెరనుండి శాం 

తిశ్రీ విదల్చికొని 
కనుదమ్ములను విప్పి 

వెనువెంటనే లేచి 

చలియించి కృష్ణలో 

సలిలావగాహనము 

సలిపి, పెన్నెజిగుంపు . 
సన్నగా విడదీసి 

తడియార్చి కటిపెన 

బడునట్లు విరబోసి 

eS వాయు 
అ అబన ంిమిధితము అతల... మ+ చననాచ త 
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ద్దితీయతోరోంగోంి 

రా కు 

మల్లికాసిత నవాం 

బర ధారణముచేసి 

బాలభాస్క_రుని కెం 

గేలి తాకిడుల నో 

పక కిలాకిల నవ్వు 

వికచాబ్దముల దూసి 

పద్మ దేవుని కళా 

సద్మాభివదనయైె 

నడచె శాంతి (శ్రీ మ 

నఃప్రసన్నత ర్ 

భానుదేవుని మొదటి 
బంగారు కిరణమ్ము 

పడతి రూపును దాల్చి 

నడువనేర్చె ననంగ 
ఆమె అత్యంత దో 

భాదీ ప్తమై నడిచె. 
ఆమె పద్మాహ్వాయుని 

ఆలయమ్మును దరి సె, 

% 
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నాగాద్దునో సొగర్ఆ 

ఆచట పద్మదేవు డంత 

రాంతరములనున్న అంతి 

మ కళామందిరమున ని 

(ద్రకు నళుడై వాలియుండిె. 

లోకము ని(ద్రానిలయ 

(పాకారమ్ములను దూక 

ఆతడు ని ద్రాళవగుట 

ఆశ్చర్యోత్సాదకమ్ము. 

ఆతడు గతరాత్రి రెప్ప 

లార్చక 'మేళ్కొనెనేమొ 

అతని కల్పనలు మధురా 

కృతుల నారువోసెనేమొ. 

అతడు రాతి సెజ్జ పెన 

అనంత సుఖనిద్ర పొందే 

అతని చెతిలో తూలిక 

హోయిగ కలగాంచుచుండి. 

భిత్తికపె మేలుకొన్న 

చిత్తరువున తడియారని 

రంగులె నాకము లాతడు 

రాత్రి మేలుకొనియుంటకు. 

జత 



ద్పొతీయతొరొంగోరి 
మం కం ల అరవ! es en తానం ఏతతకషాల Ee ర ంతవాడా. 

తడియారని కన్నుల చి 

(త్రగతాంభోజాత నేత్ర 

సుప్త పద్మదెవునినే 
చూచినట్టు లనిపించును. 

ఆమె శిల్బచి త్ర స్థితి 

నందిన గంధర్వాంగన 

యందుమ ? కనురెప్ప లప్పు 

డప్పు డార్చినట్లు తోచు. 

ఆతని ముఖమ్మున నిద్రా 

గత చిహ్నము లేవి లేవు. 

అయిన నతడు [పగాఢను 

వ్యవస్థలో నున్నవాడు. 

అతడు కనులుమూసి ఆమె 

కభిముఖముగ నిద్రించెను. 

అతడు స్వప్నమందు ఆమె' 

కడ్డముగా నిల్చుం డెను. 

అతడు కనులుమూసినాడు 

ఆమె అతని కభిముఖియే. 

ఆతడు కనులు విప్పినాడు 

ఆమె అతని కభిముఖియె. 

SL ఏ అ Pm ప యాం 

ఢ్ చితి 



నాగార్జున నొగోరో 0 

అతడు రెప్పలల్లార్చెను 

ఆమె యెదురుగా నిల్సెను, 

ఆతడు చూపులను నిల్చెను 

ఆమె యెదురుగా నిల్చెను. 

ఆమె భిత్తిపె దృష్టుల 

నాన్చి య నిల్చుం డెను. 

ఆమె మరల తన్ను తాను 

అంగాంగములను జూచెను. 

ఆమె కురంగాక్షియయ్యె 

ఆమె చంచలాంగియయ్యె 

ఆమె భి త్తి చిత్రమువలె 

అంతట ని సబ్బయయ్యె. 

అత డప్పుడు కించిల్ల 

జ్రావనత నిటాలుడయ్యె 

అతనికి గతరాత్రీ చి 

(త్రాకల్బన స్ఫురణయయ్యె. 

దిగ్గునలేచి “అహో | శాం 

తిశ్రీ మీరలా” యంచు 
సిగుపడుచు పల్కు వచిం 

చెను శాంతిశ్రీ యిట్టుల. 

. re 0 ౧! 

ఢి 



బ్బీతీయతరోంగోం 

“మేమా శాంతి శ్రీలము 

మీర లెంత వింతవారు | 

అదుగో శాంతి శ్రీ కు 

డ్యమున నిల్సినారు మీరు. 

శాంతి శ్రీగూడ బొద్ద 

జాతక కథలకు జెందిన 

కాంతయె దయతో మీరీ 
వింత నాకెవింగించుడు.” 

అప్పడు పద్మ దేవు డిట్టు 

లనియె నామె వ్యంగ్యాక్కక 

వచః (ప్రభాత మున కించు 

క చలించియు నప్పటివలె. 

“సబ్రీవముగ కన్పించెడు 

శాంతి శ్రీ యెదుటనుండ 

జాతక గాథలలోపలి 
జలజాకిని వెదకనేల ? 

చితగతమ్మగు శాంతి 

శ్రీకో మాట్లాడుచుంటి 

జీవశిల్పమగు కౌంతీ 

(క్రీ నిప్పుడు యెదుటగంటి 

అదా re టా దాలాం అవిక అత ాానాం యనక 

శ 



నాగార్డునో సాగరం 

ra రి నా 

ఇది చిత్రముగాదా” యని 

ఇంకేమో అనబోవగ 

శాంతిశ్రీ గాంభీర్యము 

సంతరించుకొని యిట్లనె. 

“పూజనీయుడై న బుద్ద 

మునీందు జాతకగాథలు 

చిరస్మరణ యోగ్యములుగ 

జేయుట మీ క ర్రవ్యము, 

ఆ మహాత్ముని అపూర్వ మ 

హో మహిమల వర్గింపుడు 

మాదృశులను చిత్రించుట 

మర్యాదయె కళాత్ములకు ? 

నన్నుబోలు క్షుద్ర జీవ 

న భాజనులను చిత్రించి 

శిల్చకళకు మచ్చ కల్ల 

జేసినారు మీర లయో 1” 

శాంతిశ్రీ సంత ప్ల హృ 

దంతరమును గు ర్షువట్టి 

వర్గాంభోద స్వరమున 

పల్కెను పద్మదేవుండు. 

ఆడ. 



కట త న! 

ద్పొతీయత లర రిగోం 
Se ee ss 

“అయ్యయ్యో మీరలెంత 

అమాయికలుగా నుంటిరి 

మతముదప్ప వేరే జీ 

విత పథమ్ము లేదంటిరి. 
మతమే (ప్రతివారికి జీ 
విత సర్వస్వమ్ముకాదు. 

మకబంధ మ్మింత లేని 

మహామహులు లేరెందరు ? 

మతబోధలకే కళ లం 

కితముసేయు "టెందులకో ? 

సౌందర్యమునకు మతమున 

స్థానము లేదెందులకో ? 

నేను బౌద్ధ మత యాయిని 

కౌ నైనను నాదు కళా 

జీవితమ్ము బుద్ధమూ రి 

చిత్రణకే యంకితమ్ము.” 

“అట్టులెన మీరు బొద్దు 

లగుటకు సందియమ్మెమి” 
అని విస్సారిత నేత్రము 
లార్చుచు ఆర్థో ర్తి లోన 

శల 



నాగార్జున సాగరం 
మనా? 

అందుకొనెను శాంతిశ్రీ 

డెందము నాపంగలేక. 

పద్య'దేవు డంత తన ఉ 

పన్యాసము సాగించెను 

శాంతి శ్రీ బేలతనము 

జాలి కల్లదేయుచుండ, 

“నేను బౌద్దుడనని మీరు 

నిర్విచారముగ నంటిరి 

కాని మతాచార్యుల దృ 

కోణమ్ములు భిన్నమ్ములు. 

నేను ముండిత శిరస్కుడ 

గాను కాను కొషాయాం 

బర ధారిని కాలేను త్రి 
శరణమ్ములు వల్లించెడు 

నన్యసాఖిలభోగుడ. 
కాన నెను బౌద్దుండను 

గానుసుమీ ఆచార్యులు 

నన్ను కళాస్రష్టగనే 

మన్నన సేయుచునుందురు. 

or ee sa వటతని 

శిర 



ద్దితీయతలో 2 గోర 

న న re 

కరుణామయుడగు బుద్ధుని 

గాథ లన్ని మాదృష్టికి 

కళాఖండముల రూప 

మ్ములలో కస్పించుచుండు. 

ప్రకృతిలోని (పత్యణువున 

పరమాద్భుత శోభాన్విత 

సౌందర్యము నిర్ది ప్ప 

స్థాయిలోన నిద్రించును, 
నిద్రిత సౌందర్యము ను 

న్మిషిత మొనర్చును ను తియ, 

నిగూఢ సుందరతను వ 

కత మొనరించును కుంచియ. 

సౌందర్యమె మాదు కళా 

మందిర మూలస్తంభము 

సౌందర్యాన్వేషణలో 

స్వప్నమధుర పరిరంభము, 

హృదయకంపనలలో నే 

ఉదయించును చిత్రమ్ములు 

మధురకల్పనలలోనే 

మలచబడును శిల్పమ్ములు, 

శా 



వాగాద్దుళ నొగోలో 0 

నిన్ననె మిమ్ము హఠాత్తుగ 

నీరదళూన్య తటిత్తుగ 

విలోకించినంత లోనె 

జలదరించె నాయెడంద 

పలుకరించి నంతలోనె 

పులకరించె నాయెడంద,. 

ఆనస్బందనమే చిత్ర 
మ్మొ నిళ్చెను భి త్రికపె 

ఆకంపనమే సజీవ 

మై మొల్చెను భిత్తికపై, 
ఆ చంచల దృగంచలము 

లాకుంచిత సుభూలత 

లాకృతిదాల్చిన చిత్రము 

నదిగో చూచితిరి మీరు.” 
ఇటుల నిటుల నెంత సేపు 

హాలాన్విత వచోధార 

(పవహించెనొ సమయ మటులేె 

(పవహించెను తెలియకుండ 

శాంతి శ్రీ కనురెప్పల 

చాంచల్య మదృశ్యమయ్యె. 

9 



బింతీయతరం గోళ 

eee rt 

ఆమె యనిమిషత్వమప్పడె 

అందికొన్నయట్టులయ్యె. 

చేతిలోన వడివేసిన 

చేలాంచల మటులతెయుండె. 

విప్పారిన చిరుపెదవులు 

విప్పారినయటులెయుం డె. 

పద్మదేవు డపూర్వ థో 

భాధునీ తరంగడోలి 

కౌందోళనమున సర్వము 

నాక్షణమున విస్మరించె. 

జగద్భాండ మొక్క మహో 

స్వర్గధామ మైనయట్లు 

శాంతిశ్రీ అప్పరో వి 

శాలనేత్ర మైనయట్లు 

తానొక గంధర్వుడుగా 

తాదాత్మ్యము జెందినట్లు 

మాటలలోనే సప స 

మాలింగన మొనరించెను. 

శాంతి(్రీ ఒక్కమారు 

జలదరించి మేల్కొనియెను. 

కన. 

౭2 



నాగాడ్డన నొగరో 6 

నుం అరు. అ 

తాను ఏ పొందినట్టి ఆవ 

స్టు దలంచి సిగ్గిల్లెను. 

ఎటుతోచక “గృహద్వార 
మేది” యంచు ప్రశ్నించెను, 
పద్మ దెవునికి భువిపై 

బిడినట్టుల యనిపించెను. 

“ఏమి ఏమి” అని యడిగెను 

S50 చెప్పగల్లు నామె? 

“ఏమి లే దనుచు ను తర 

మిచ్చె నసంకల్పముగా, 

ఆమె గుండెలోన వీణి 

యలు కదలినయట్లు దోచె 

అతని మనసులోన మల్లి 

యలు నవ్విన యట్లుదోచె. 

అతడు ముందు న 

ఆమె వెన్క కడుగు వేయదు- 
అతడు ముందు కడుగువేయ 

డామె వెన్క. కడుగు వేయ 
దిర్వురిలో కదలసాగె 
నేదో అవ్య క బాధ. 

ననన లి యనిన నాన నని శమం చలన చనన చనన చమన రచనని! అమి.) ఉనన చనన యుంచి శిళుల! అలా శాలు చాన. 

కావి 



ద్దతీయతరంగం 
న అ ముం శతా ఇం 

ఆ బాధకు పేరులేదు 

ఆ బాధకు నోరులేదు. 

ఆ బాధకు మించిన తి 

య్యని బాధయె వేరులేదు. 
పద్మదేవు డంత రెండు 
పదములు కుడ్యమ్ము వె పు 

నడిచి సంగ్రహించె నామె 

నవ్య చిత్రఫలకమ్మును. 

తన అధరాంచలముల పె 

దరస్మితము కుట్మలించ 

ఆమె వాణిపద్మములం 

- దర్శించెను చిత్తరువును. 

చిత్తరువును స్వీకరించు 
చి త్తవృ త్తి లేకున్నను 

మత మొక్కటిదక్క తాను 

ఇతరము కోరకయున్నను 

అతని కానుకను పర్శ్షిగ 

హణము జేసెను రయమ్మున 
అత డర్పించిన చిత్రము 

నద్దుకొనెను హృదయమ్మున. 

క్థి 



వొగార్జున నొగలోం 

Cer అవవ సం సంపు తతత. లన 

తృతీయ తరం గం 

విశ్వవిద్యానిలయ మదుగో 
నివిధ దేశాంతర తరుణ జి 
జ్ఞానువుల బౌద్దమత ధర్మా 

భ్యాసపీఠముగా లసించెను, 

నాడు నాగార్జునుడు బీజము 

నాటిపోయెను; నాడునాటికి ' 

వివిధ విజ్ఞాన ప్రశాఖల 

వెలసె విద్యానిలయ వృక్షము. 

బౌద్ధసూక్తి సుధాస్రవంతీ 

భంగడోలల నోలలాడగ 

చేరి రషటి కనేక యువతీ 

తారకలు యువచండ్రమూ ర్తులు. 

క eo న a! 

ee 
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తృజీయతోరంగోంి 
న 

బోధనామందిరము లోపల 

మూర్త బౌద్దమతమ్ము పోలిక 

కూరుచుండెను మతగురువు గం 

ఖీర నిశ్చల ముద్ర దాలిచి, 

ఆత డున్న తపీఠమందున 

అధివసంచెను; అతని ముందుగ 

బారులుగ విద్యార్థు లెందరొ 

కూరుచుండిరి మౌనమొప్పగ, 

ముందుశేణిని కానుపించెడు 
సుందరీ బృందమున శాంతి 

శ్రీ వెలింగెను తారకలలో 

చిత్రమైన సుధాంళువట్టుల, 

మతాచార్యుడు గళమువిస్పెను 

మార్ముమోగెను త్రిశరణమ్ములు 

విశ్వవిద్యానిలయ వీథుల 

విమల సంఘారామవేదుల. 

మతాధార్యవదన వినిర్ణత 

మధురబోధ సుధాప్రవాహ త 

రంగములు విద్యార్థుల మన 

(శనణముల కుత్సవముజే సెను, 

mf 



నాగార్జున నొ గరం 

నే 

మతాచార్యుడు బౌద్దమత స 

మృత మహాసిద్దాంతముల ను 
న్నత మహళ్శిఖరములనుండి ఘ 

నాఘన స్వనమున వచించెను. 

“కణమొక రూపమ్ము దాల్చు 

జగత్ స్వరూపమ్ము మిథ్య 

పరివర్తన రహితమ్మగు 

పదార్థమే శాశ్వత ము, 

కాయము బుద్బుదమట్టుల 

కన్పించిన మరునిముసము 

మాయమగును కాన సర 

మ్మగు కాంతి గవేషించుము. 

యౌవనమున కా ప్రమిత్ర 

మరిషడ్వర్గమ్ము సుమ్ము 

కావున యొవనమును శి 

కెపంజరమున నుంచుము. 

నివు సుఖమ్మనెడు ఎండ 

మావికొరకు అర్రునాచి 

తిరిగితివా తుదకు దుఃఖ 

పరితప్పుడవగుట నిజము. 

అకాల rs Lt SS ఈత? 0! ఉదక! 

కొడి 



తృలతీయలతర౦గ6 

అహంకార మనునట్టిది 

అచ్చముగా వేరుపురుగు 
అది పుట్టిననాటి నుండి 

అంతర్ జ్ఞానమ్ము తరుగు, 

మమకారమ్మనునది క్ర 

మ్మని హలాహలమ్మునుమ్ము 

మనకు తెలియకుండ [క్రమ 

మ్మున మనల దహించివేయు. 
ధనవై భవ తృష్టలు ఇం 

ధనములు భో గాగ్ని కొరకు 

అట్టి యనలమును నిర్యా 

ణామృతరరి చల్లార్చును. 

పడగె త్తెడు పాములవలె 
ప్రకోపించు ఇంద్రియములు 

శమియింపగ వైరాగ్యము 
చల్లని మురళీరవమ్ము. 

యజ్ఞమ్ములు యాగమ్ములు 

అజ్ఞాలు జేసెడు చర్యలు 
మనోవాసనల బలియి 

చ్చిన వారే ఆచార్యులు. 

Pe ఏట్లాంతతవాతతతకున తుల ee as తాతా Se అతా ఏతం వప ce ఏట sor అణ ee కా థా? 
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నాగాడ్డశ సాగర 

Er కత్తిని తాకా తమో 

కఠినవాక్యములు బాకుల 

కన్న కడు నిశాతమ్ములు 

కరుణోక్తులు పువురేకుల 
కన్నను నవసీతమ్ములు. 

కత్తినె త్తి జయించనిది 

కరుణతో సులభసాధ్యము 

ద్వేషముతో లభించనిది 
(పేమతోడ సంపాద్యము, 

మానినులందర మాతృన 

మానమ్ముగ భావించుము 

కామము గుండెల పేరెడు 

కాలుష్యమ్మని యెంచుము. 

కశూన్యములో జననమంది 
కూన్యములో నశియించెడు 

శుద్రజీవనము విడి ని 

ర్జీద్రానందము పొందుము, 

“త్రిరత్నముల మరి “చత్వా 

రి సత్యము'ల స్మరించి “సం 

చశీలము"ల నౌకలపై 

సంనారాబ్టిని దొటుము. 

కలని కాం చాయం చనన ధమ? అజలధివాయానియున4 చున శి కమ రచనను జలగ తనమ యనా? శనం ఛి యం చాయననర యకం కానాల యయ. శకాకాశచానవంట నామం కటు రతం 

ఖభా 



EMTS ORI G0 తాకా చావు ఆరు రా ఈలి. అనాను నుం 

తృతీయతొరోంగోరి 

సన స అది 
సన్మార్గము” లనుగమించి 

చివరికి నిర్వాణ మహో 

శిఖరము నారోహించుము. 

బుద్దుని శరణము పొందుము 

ధర్మము శరణము పొందుము 

సంఘము శరణము పొందుము 

జన్మరహస్సులను గనుము.” 

ఈరీతి గురుదేవు 

డేకధాటిగ బౌద్ద 

మతమహాసూ క్యమృత 

మందించుచుండగా - 

అఖిల విద్యార్థుల హా 

దంతరమ్ములు బౌద్ధ 

ధర్మపియూష విమ 

లోర్మికా డోలికల 

లో నోలలాడంగ 

వినిపించ సన్నగా 

వేణు నిక్వాణమ్ము. 



నాగాద్దన నొగ్రో 0 

కృష్ణవేణీ తరం 
గిణి తీరమున లేచి 

నాగార్జున గిరీంద్ర 

భాగముల మార్మోసి 

విశ్వవిద్యానిలయ 

వీధికల వడబోసి 

నిలయకుడ్యము లెక్కి_ 

నలువై పులను జూచి 

కడకు శాంతి (శ్రీని 

కని పెట్టి తలయూచి 

మెలమెల్లగా గుండె 

తలుపురెక్క_లు (దోసి 

చొరబారె నామెలో 

మురమృదుస్వరము. 

ఒకవైపు గురుదేవు 
డుత్తుంగ గంగాత 

రంగస్వరమ్మె త్తి 

(ప్రవచించుచుండగా ; 

ఒకవైపు యామునో 
ర్మిక దీతి వీతెంచు 

ఏలా అనం రధం చనన లలన యనం వానా చులు6నాలు నాలు ను చనన చదవి శ రచ తమరు క. 

1 



తృ తీయతెరొంగొ:ం 

న! 

వేణుగానము హృదయ 
పీధ్ధి నుప్పొంగింప; 

ఎటుతోచలేక ను 

త్క_ట సంభ్రమావస్థ 

లోన శాంతి శ్రీ వి 

లోల మానసయయ్యె. 
బోధనా మందిర 

మ్మున నున్న ఇతర వి 

ద్యార్థినుల కారవశళి 

అందియుండెనొ లేదొ 
కాని; శాంతి (శ్రీ ను 

నో నివాసమునందు 

సప్త స్వరములు లా 

స్యములు చేయగసాగె, 
ఆమె మురళీగీతి 

కౌకృష్ణ హృదయమును 

గురుబోధనల్నపై త 
గులొ_లుప యత్నించె 

కాని మంజులవేణు 

గాన శీథువు లామె 

న Pc I rE oe Gr 
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నాగొాద్డన సాగరం 

రాచ చాయను. కావాలా లది అలయం శరము శద న చమ యిం అమా కతుక 

గుండెలో జ్వాలలు ర 

గుల్కొలుప యత్నించె. 

ఆమె గురుదేవునికి 

సామీహ్యమున నుండె 

కాని గురుదేవునికి 

కడు దూరమున నుండె. 
చెవులుదు గురుదేవు 

ని వదోధునులు మూగి 

మనసులో మురళికా 

మం[ద్రధ్వనులు (మోగా, 

“ఎల్లజీవకోటుల,పై 

చల్లుము _పైమామృతమ్ము 

(ప్రత్యేక (పాణి పెన 

పనికిరాదు మమత్వమ్ము. 

విలాసజీవన పిపాస 

విసర్ణనియమ్ము సదా 

చిత్తచలత నిర్వాణ 

శ్రీనాశనకారి గదా 1” 

అని గురుదేవుడు గంభీ 
ర నయోక్తులు విస్సించెను 

RE rTP rr 



తృలీయతరోంగం 
న ముం 

అవి శాంతి (శ్రీని సూదు 

ల బల్లైములై కలచెను, 

తనలో నిజముగా మన 

సారళ్యము కలుగజొచ్చె. 

తనలో నొక ప్రాణి-పెన 

అనురాగము మోసులెత్తె. 

అటువలె శాంతి(శ్రీ తన 

అంతశ్ళోధన జేసెను. 
గురుదేవుడు తన్నె హె 

చ్చరించినట్టుల దోచెను. 

సంశయ భయవృత్తు లొక్క 

సారి శివమ్మెతియాడె, 

శాంతి శ్రీలో ననేక 

సాత్విక భావములు కూడి. 

మురళిపాట కామె యెడద 

మురజమ్మె మార్ముమాగె 

ఆమెలోన సమస్త వా 

ద్య సమ్మేళ నమ్ము సాగే 

కోటి వేణువులు (మోగెను 

కోటి వీణియలు (మోగెను. 

a కమల? a! 

షి 



నాొగాట్దన నొగర 9 

కోట్టి అస్పరసల తులా 

కోటి గణమ్ములు (మోగెను, 
శాంతి (శ్రీ కనులుమూ సె 

శాంతి్ర తనువు లేచె 
నిలయమ్మును గడచి పద 

మ్ములు కృష్ణకు దారితిసె 

ఆచార్యుని కంటి యంచు 

లామెవైపు పరుగెత్తెను 

క్షణమాత్ర మతనిమోమున 

సంజయెరుపు తరగ శ్రెను 

ఆచార్యుని భ్రుకుటి నిటా 

లాంచల మారోహించెను. 

ఆమె మనసు నదీతీర 

మందక సంచలియించెను. 

ఆమె చలించెను ఆమనిఫోలిక 

ఆమె చలించెను అద్దము పోలిక 

ఆమె చలించెను ఆతిశీత సమీ 

రాహృత నదీ తరంగము పోలిక, 

ఆమె వికచనయనాంబుజసీమల 

లో మెరసెను సుకళామృతరూపము 



తృతీయతోరోంగోం 

ఆమె విమల కర్ణాంతర వీభుల 

లో మొరసెను వంశీమృదురాగము., 

అదొ పద్మదేవుండు 
అదొ వేణునాళమ్ము 

అతని గానమున మూ 

ర్చిత మయ్యె కాలమ్ము. 

అతడు కించిన్నిమీ 

లిత నేతుడె మురళి 

ప యంగుళులు మోపి 

వాయించె గీతములు. 

అతడు కాంభోజి రా 

గాలాపనము జేసె 

ఇను డస గిరిని ని 

లొని [మానువడి చూచె, 

'సరిగమవపవదసి యనుచు 

సలిపె నారోహణము 

కృష్ణ వేణీ తరం 

గిణీ గుండె పొంగారె. 

'ననిదపమగరిసి యని 

సలిపె నవరోహణము 

చోడ 



నాగాడ్డునో నొగరోం 

పుం శనం శనం తిం త అనన ఆ) కా. వరు కి. న ల వ నన కక 

కృష్ణ వేణీ తరం 
గిణీ జలాజలపారేె. 

అతడు షడ్డస్వరము 

నందుకొనగ మయూర 

మటుల శాంతి(శ్రీయు 

నటనమ్ము గావించె 

అతడు పంచమమె త్రి 

ఆలాపనముసేయ 

ఆమె కోకిల యగుచు 

అమరగానముచే సె. 

అతడు పాడినపాట 

ఆమె ఆడినయాట 

అచ్చముగ బింవబించె 

నాతరంగిణీ నీట. 

అతడు పాడుచునుండె 

ఆమె ఆడుచునుండె 

అతడు విశ్వముమరచె, 

ఆమె సర్వముమరచె 

అకడామె ఆమె అత 

డై పోయినటులాయె 

గడ్ 



తృతీయతోరోంగోం 

ఇరువురికి నడుమ గల 

తెరలు మాయమ్మాయె. 

అతడు చంద్రుండాయె 

ఆమె చంద్రిక యాయె 

అతడు తం|త్రికయాయె 

ఆమె మూర్చనయాయె. 

అతడు గాయకుడయ్యె 

ఆమె పల్లవియయ్యె, 
య? 

ఆతడు కృష్ణుండయ్యె 
ణ 

ఆమె వలవి యయ్యు, 
(౧౧ 

అతడు వాదకుడయ్యె 

ఆమె వలకి యయ్యె 
గి 

అతడు శై బికుడయ్యె 

అమె పల్లకి యయ్యె, 

అతడు నేత్రంబాయె 

ఆమె పక్మంబాయె 

అతడు గాత్రంబాయె 

ఆమె పక్షంబాయె 

అతడు ఉదయమ్మాయె 

ఆమె తేజమ్మాయె 

"శోథ 



నాగార్జున సాగర? 

శ! అతు రి ఉదాన 

అతడు హృదయమ్మాయె 

ఆమె భావమ్మాయె. 

అతడామె ఆమెయత 

డె పోయినటులాయె 

ఇరువురికి నడుమగల 

తెరలు మాయమ్మాయె. 

నేలపై కదలు వె 
న్నెల నురుంగులవోలె 
నింగిలో మెదలు వ 

న్నాల సింగిణులవోలె 

మబ్బుపింజలవోలె 

మధులిహమ్ములవోలె 
అలలవలె కలలవలేె 

కలలవలి కళలవలె 

ఎగసిపోయిరి వారు 

సొగసిపోయిరి వారు 

తేలిపోయిరి వారు 

తూలిపోయిరి వారు. 

జోలా 



“తృతీయతరోంగొం 

ఆ యమూల్య మధు 

రానుభూతిలో 

ఆయపూ ర్వరా 

గార్డు గీతిలో 

ఆయలొకిక మ 

హోనుర కి చాం 

(దీ నిగూఢ రే 
ఖా నిశీధినికా, 
ఆ దినాంత సం 

ధ్యా మరుతీ గరుత్ 

చాలితో ర్భికా 

సరిద్వీధికకా. 

ఎన్ని గడియలు గ 

తించి పోయెనో 

ఎంత వెన్నెల |ద్ర 

వించి పోయెనో. 

(పొఢ చంద్రికలు కై 

రవ దళమ్ములబోలు 

నిజ నిమీలిత మంజు 

= ro PtP కాంతకు? అయంది ee 29 re 5 కతా Rt 
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నాగాద్డున నొగొర్ 0 

ఆం 

నేశత్రములపై వాలి 

గిలిగింతలిడగ ను 

ల్కిపడి మేల్కొ_నెను శాంతి(శ్రీ 
ఆమె న 

ల్లైసల దుసికిల్లై కాంతి, శ్రీ. 
ఆమె పూర్వన్మ ప్రతులు 

అవ్య క్తముగ వీచె 

తాను _సైకత వేది 
ఎ నున్నటుల తోచె 

తనశిరము పద్మదే 
వుని యురమ్మున జూచె 

తత్ క్షణము సాధ్వస 

త్రసలు పెల్లుగ వీచె, 
కడలి కరటమ్మువలె 

తడబాటుపడి లేచె 

ఒడికదల పద్మదే 
వుడుగూడ కందెరచె, 
లేచి కూర్చొనె నతడు 
లేచి నిలొనె నామె 

అతడు నింగికి జూచె 

ఈలి 



తృతీయతలర్ గోలి 

merc రాలా తవచుముా hin ii 

అమె నేలకు జూచె 

ఇరువురిని ఆ తరం 

గిణి జూచె నిసుమంత 

కదలికయెలేని యో 

గ నిబద్ధ దృష్టితో. 
అతడు లజ్జా భర 

మ్మతిశయింపగ నడిచె 

ఆమె భయసంత్రస్త 

యగుచు ఆతని విడిచే, 

అతడు నిట్టూర్చి స్వక 

భాలయమ్మున 'కేగె 

ఆమె చెమటోడ్చి సం 

ఘారామమున కగె. 

శో rr త ల చార. పుం కామా క యమక చాత శ చనా త కం తు 

ఈది 
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యాం 0s TI 0 ఉల 0 0 అ నా శ (కాంతం లు ర రకా ౦ చారం కక 0 తకం తతర: 

చతుర్ధతరంగం 

మధుమాస పరిమళో 

న్మత్త పవన కుమారు 

చేసన్నలకు వికా 
సించు మల్లికవోలె; 

పద్మ దేవుని స్నెహ 

భావస్ఫురణచేత 

దినమొక గ్రారేఖ శాం 

తి(శ్రీ వికాసించె. 

పారిజాతములోన 

సౌరభ పరాగములు 

దినదినము విలనన 

మును పొందెడు విధాన; 

ఆమెలో పద్మదే 
వారోపిత మైన 

శ 



చతుర్శతరోంగ ఈ 

mre Tr ఆకుల అక మాయదారి చక టటతనా. ల అ సూ 

(ప్రణయాంకురము రెమ్మ 

లనువేసి వర్ణిల్లె. 

విద్యార్థినిగ నాడు 

ఏ తెంచినట్టి శాం 

తి (శ్రీకి నేటి శాం 

తి(శ్రీ) విభిన్నయగు. 

నొటి శాంతి శ్రీ మ 

న స్పరసిలో మృదు 
ప్రణయ పద్మము రేకు 
లను విప్పగాలేదు. 

నెటి శాంతి శ్రీ వి 

సల ధమ్మిల్ల భా 

రమునందు దినమొక్క_ 

రంగుపువ్వులు నవ్వు. 

మతసూకి కాలగ్న 

మతియైన ఆమె సౌం 

దర్య సంబంధి సూ 

త్రములకే చెవియొగ్గ్లు. 

విమల సంఘారామ 

వేదికల శయనించు 

am ఏకమమినళ్తాటంనాకానతిన 

శభ 



నొగౌర్డునో నొగోర ౦ 

నామె కృష్ణా నెక 

తాశ్రేషణముకోరు, 

గురుదేవునికిముందు 

కూరుచుండెడు నామె 

సద్మదివుని (మోల 

పడియుండుపే కోరు. 

ఆమె విద్యాలయము 

నందు కలతను జెందు. 

ఆమె పద్మాలయము 

నందు శాంతిని పొందు. - 

ఆమెకు మతారామ 

మత్యంత పూజ్యమ్ము 

ఆమెకు కళొనిలయ 

మానంద రాజ్యమ్ము. 

గురుదేవుని మత సూ 

కుల ధిక గ్రారణ "సేయు 

గుండెబల మామెలో 

మెండు సూపగ లేదు, 
పద్మ దెవునివై పు 

పరువెత్తు హృదయమ్ము 
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ఏం వనాని చాయా) లు! అది చనన దంతాలు నాంది తామా నం శు నల నతు ఇనా. 

నణగార్భ నామెకడ 

అంకుశమ్మె లేదు. 

ఆమె చిత్త ము (ప్రవా 

హాసీతమైన పూ 
దోనె చందాన ఆం 

దోళనము 'సేయంగ; 
కృష్ణవేణీ సమా 
కీర్లలహరుల వోలె 

ముంగురులు గాలిలో 

చెంగనాలాడంగ; 

ఆమె తన నర్మసఖి 

యగు సుజాతను గూడి 

సంపుల్ల కుసుమాప 

చయ నిమిత్త మ్ము కృ 

ష్లానదీ పరిసరో 

ద్యాన సీమల కేగె, 

ఆమె కానాడు మ 

ల్లీ మాలతీ కుంద 

మందార పారిజా 

కెందీవరాదిక 

ఉనారు. అ Hem ror ! Lr Or ఆము నిత్య్తయున 



నాగార్డునో నోగోరో ఛి 

Beir 

(పసవజాలము'పె మ 

నను నిల్వగాలేక 

తరళదృష్టుల సుజా 

తను గాంచి తలవంచె 

తనకు పువులన్న చి 

తృ ములేదని వచించె, 

వారంత నిశ ఎది 

వాతావరణ మంత్ర 

ముగ్ద చేతస్క_లై. 

ముందు కల్లన సాగ 

వారికెదురుగ నడిచి 

వచ్చి నిల్చిన దొక్క 

లలిత పద్మవనమ్ము 

గభిత మాధుకణమ్ము. 

పద్మ సందర్శన 

(పథమ క్షణములోన 

ఆమె చూపులు కేటు 

లై. జుమ్మనుచు లేచె. 

జానుదఘ్నమ్మైన 

సలిలమ్ములో దూరి 

ను. 



చతుర్ధతరొంగోం 

తనతనువు మోయజా 

లని పద్మములు దూసె 

తన మనను మోయజా 

లిన పద్మములు దూసె 

అలసమధ్యముతొ డ 

అడుగులో నడుగిడుచు 

తీరగతయగు వయ 

స్యారత్న మును దరిసె. 

ఆట సుజాతకుమారి 

ఆశ ఎర్యచకితయై 

ఆమె'వై పే రెప్ప 

లల్లార్చకయె చూచె. 

శాంతి యందించు పృ 

స్ప్మవజము నందికొని 

తనమననులోని మా 

టను ఇట్టులని చూచె. 

“తోటలోపలి పుస్ప 
కోటి నే నొల్ల నని 

సీటిలోపలి పద్మ 

వాటి కే తెంచితివి. 

కళ 



నాగార్జున నాొగొళం 

ఏమె చెలి! నీవింత 

గా మారిపోయితివి ? 

“పద్మమ్ము" పె పంచ 

[పాణాలు నిల్చితివి.” 

అంత శాంతిశ్రీ టా 

దంతర మ్ములి_పడె. 

"పద్మ" శబ్దము గుండె 

పలక పె అచ్చువడె. 

“నవ్వుటాలకు పల్కె_ 

నా సుజాతకుమారి 

భావగర్శితముగా 

పలికెనో లేకున్న.” 

ఆమెలో సీ సంళ 

యమ్ము కుబుసమువిడిచె 

ఆమె నిశ్శబ్దతయె 

ఆధారముగ నిలె. 

“ఏంత బేలవె నీవు 

శాంతి | పద్మపదమ్ము 

నుచ్చరింపగ వదన 

మొంది వైవరక్ష్యమ్ము. 

క నవం యానాం అయాయకా అమన హం తూటా 

జరా 



చతుర్జ్ణతరోంగం 

ec re అంమా?!' 

నేనొక ర్తెనె వల్క_ 
గా నింత బెదరెదవు, 

సంఘ మెదురై వచిం 

చగ నెట్టు సెచెదవు?” 

అని సుజాత సమా ప్ర 

మొనరించెనో లేదొ 

ఆమె చటుకున సుజా 

తాంభోజ హస్తముల 

నూపి భారముగ ని 

ట్టూర్చి యిట్లసిపల్కె, 

“ఏమి ఏమే చెలీః 

ఏమి మాటాడెదవు. 

నన్ను సందేహ బం 

ధములన్ తగిల్నెదవు ? 

పద్మశ బ్ద్ము నాకు 

(బాణప్రదమ్మగున ? 

కాదు---కౌాదన నోరు 

రాదు [పాణసమాన । 

సద్మమునకు న్నాకు 

ప్రణయబంధమ్మున్న 

CT 



నాగాధ్ధన నాగర్ ం 

వార్త సంఘము చెవుల 

వరకు |ప్రాకెన సఖీ: 
న్యంజనావృత్సి నౌ 

నరకైన చాలించి 

ఏమి జరిగెనొ చెప్ప 

వే నాకు దయయుంచి.” 

అని నుజాతా చుబుక 

మంటి [ప్రాధేయపడ 
కనులందు చాలి తొ 

ణ్కగ పల్కెను సుజాత, 

“ఓచెలీ! నాగుండె 

లో చెరువు లుప్పొంగి 
చెప్పవలసిన నుడుల 

కప్పి వేసెను సుమ్ము. 
పద్మ దెవుడు శాంతి 
పతితులై రని సంఘ 

మంత వింతగ కోడి 

మై కూసెనో సఖీ | 
సవ్ర, నిత్యము పద్మ 

దేవుని కళాలయము 

' దల ఆతం కనని 

శి 

టికు... 



చీతుర్థళలోంగ్ర 

కేగుట మతాచార్యు 

డేనాడొ పసీకె, 

నీవు వెన్నెల చీర 

లే వరింపగ భిక్షు 

వుల కంగ్లలోన ని 

ప్పులువోసినటు లయ్యె. 

నీవు పద్మాహ్యయుడు 

నిండు వెన్నెలరేల 

కృష్ణ వేణీతటుల 

క్రీడించుచుందు రని 
మతళతువైన మ 

న్మథ పూజసేతు రని 
గుసగుసలు”... 

—-“అబ్బ ఇం 

క సహించలేను చా 

లించవే (పియసఖీ 1 

యంచు కడువడి లేచు 

కడలి కెరటముదాక 

వడకి పోయెడు చిరుత 

పడవవలె సుడివడుచు 

నుడివె శాంతి శీ. 
ET 

అణ 
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తన గుండెలోన గ 

ట్రను తెంచుకొని పారు 

కోకవాహిని నాప 

లేక చివరికి సుజా 

తకుమారి యురములో 

తన శిరమ్మును దాచి 

పసిబిడ్డ వోలె యే 

డ్వగసాగె నామె, 

ఒక కొంత సేపటికి 

ఓసరిలె నామె, 

తన యురముపెన వా 

లిన శాంతి సంతప్త 

హృదయమ్ము నోదార్చ 

నెటుతోచని సుజాత 

నిజనేత్ర గళితాశ్రు ' 
సీరధారలతోడ 

ఆమె శిరమునుమాత్ర 

మభిషేచనము చేసె, 
అంతకన్నను మించి 

ఆమె చేయునదేమి ? 

ర క చం లుం ఈం ాలా టంట అయా rs గ అం en ర పశ అ 

భి 



చీతుర్ణ తళ తెగల 

అశ్రు సేచనకన్న 

అతిపావనమ్మేమి ణి 

ఇరువు రిట్టుల దుఃఖ 

భరముకో డగ్గు త్తి 

కలువడ్డ తమ గొంతు 

కల కదల్చగలేక 
ఒకరు కౌదనక నిం 

కొకరు మాటలురాని 

జాలిచూప్పల చూడ 

సాగిరి పరస్పరము, 

అట్టులే కొంత ద 

న్వరిగినారలు వారు, 

అంతలో పద్మదే 

వాగమము కనినారు. 

గాయమ్ము పె నిప్పు 

గాలి వీచినరీతి 

పద్మదేవుని జూచి 

బాధనొందెను శాంతి. 

పద్మదేవుడు సమీ 
పమున జేరుచునుండ 

, శతి 
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చల్లగా నిష్క._మిం 

చగ సాగను సుజాత. 

చల్లగా జారెడు ను 

జాత నాపగనెంచి 

కాంతి యెబ్లెత్స గా 

గొంతు నీరవమయ్యె, 

అటు సుజాతకుమారి 

అతిదూరమెపోయె 

ఇటు పద్మ దేవుండు 
ఎదుట నిలొ నెనాయె. 

వానకాలపు మబ్బు 

లైన తన నేత్రాలు 

పద్మదేవుని కంట 

బడగూడదని యెంచి 

ఆమె తలవంచి నా 

ల్లడుగు లజుటో నడిచె 

అతనిని విలోకించు 

ఆకాంకయే విడిచె. 

తనను జూచిన మాత్ర 

మున వెన్నెలలు పొంగు 

శభ 



వతుర్థతోరోంగం 

కనుగవను నేల కా 

న్చిన యామె వరనపు 

టాంతర్య మమొ తె 

ల్యక పద్మదేవుండు 

ఆమె వెన్వెంట మూ 

డడుగులిడి నిల్చుండె. 

అతడు వచ్చుట జూచి 

ఆమె ముందుకుసాగ 

ఆమె ముందుకుసాగ 

అతడు నడువగనాగె. 

వారిర్యు రటు లెంత 

దూర మేగెడువారొ 

కాని యాగిరి కృష్ణ 

"వేణి యక్షమునిల్వ. 

మునువై పు కృష్ణవె 

ణీని శాంతి దర్శించె 

వెనువైపు పద్మదె 
వుని శొంతి గమనించె. 

తన కుద్ధవర్త న 

మ్మును నిత్యమును జూచు 

a rr ee 0 

© 



నాగార్జున నాగ డం 

PS కాకక ER term 

కృష్ణమకు కస్నిరు 

కెరలినటు లనిపించె. 

తన వెనుక వైపున్న 

తరుణ శిల్చ్పబహ్మ 

ఊర్చ్పులందున రోద 

నోర్మికలు ధ్యనియించె, 

తనచుట్టునున్న (పకృ 

తిని జూచె నద్దాని 

(ప్రత్యణువులోన కా 

పృ్పకణాలు కన్పించె. 

తనముందు కృష్ణాన 

దిని జూచె నద్దాని 

(పతితరంగము విలా 

పముజేసినటు దోచె. 

(పకృతియంతయు నిటుల 

పట్టజాలని దుఃఖ 

మున వెక్కి వెక్కి యే 

డిన యటుల భావించి 

లిక్క_మారుగ గుండె. 

(వక్కలై పోవునటు 

తీట 
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విలపించె ముఖము చే 

తుల దాచుకొని శాంతి. 

రాలనైన ఎడ్చించగ 

జాలిన ఆ రోదనమ్ము 

భరియించెడు శ క్తిలేక 
పద్మ దేవు డంత వికల 

మానసుడై ముందుకురికి 

మానిసీ లలామను తన 

హసాంభోజముల నిలిపి 

అవ్రకణమ్ములను తుడిచి 
తలను నిమిరి నవసీతో 

క్రులతో నాశ్వాసించెను 

“శాంతీ ; నేడేల నన్ను 

వింతవానివలె చూతువు 

గుండెసీరుగాగ యేల 

కుమిలి కుమిలి విలపింతువు. 

నను గాంచినయంత శిర 

మ్మును వంచి గమింతు వేల 

ఏమి' నేరమును జేసితి 

నింకను శికించ వేల. 



నాగార్జున నాగర్ 0 

కలనై నను సీపాదము 

కందిన భరియించలేను. 

జలదరింతు వనుచు నిన్ను 

స్పర్శించుట మానినాను. 

శాంతీ శాంతీ ఇంతటి 

సంతాప మ్మేల గల్లి 

పలుక వేమి నాగుండియ 

పగిలిపోవుటకు ముందె.” 

పద్మ దేవు డిటుల మిగుల 

(పాధేయపడగ శాంతికి 
మరల నేత్రముల నశ్రులు 

గిరగిర తిరుగదొడంగను. 

కనులందేకౌదు గొంతు 

కలో గూడ బాస్పములే 

తరగలెత్తి ఆమె పల్కు 

తెరలను కబళించసాగె. 

ఎటులో కష్టపడి యామె 

ఎరిగించెను తమయిర్వురి 

విమలరాగమునకు సమా 

జము జేసిన వ్యాఖ్యానము. 

$e: ర sc TE TE I సవాలు కా నటు! ుతకాసాతా! 

శ్లొ 
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“అననా నింత! 
ses: నలిన 

“బౌద్ద భిక్షువులు మన సం 

బంధ మ్ము నికృష్ట మనిరి 

మనకీ సంఘమ్మున ని 

ల్వను సీడయు లేదనిరి. 

ఇంక నేను సంఘములో 

నెటుల (ప్ర వేశించుదాన 

ఎంగిలి _బతుకంచు నల్లు 

రేవగించు కొనుచుండగ. 

మన పవిత్ర బంధ మ్మే 

మార్గమ్మున నిరూప్యమ్ము 

మనకు పులుమబడిన పంక 

మున కెన్నడు కెళనమ్ము. 

అబ్బా ! ఎంతటి జటిల 

మ్మెన సంకటము వచ్చెను 

పదుగురిలోసల తలయె 

త్తు దినన్ములు పోజొచ్చెను.” 

ఆగిపోయె శాంతిశీ 

అంతకంత కినుమడించు 

నిశ్వాసోల్బణముకోడ 

నిరుద్ధమైపోవ గొంతు, 

en 0 తతా 
erm శనిని కాణానళకాళ 

జికా 
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శాంతి నీ ఒకొ్క-క్క- వ 

చళ్ళకలము పల్కు చుండ 

పద్మదేవునిలోన సం 
(భ్రమ కోపము లుప్పొంగెను. 
చివరికి కోపము మాత్రము 
చివు శై త్తి వికసించెను. 

రెండు పెదవులను పిండి చ 

లించని న్వరమున పల్కెను. 

“శాంతీ ఈ మాత్రమునకు 

సాధ్వస మందంగ నేల 

సంఘమునకు 'రెండు కనులు 

సరిగా కన్సడవు బేల: 

కాషాయాంబరములలో 

కాముకు లెందరో కలరు 

కాన భితువుల నిందల 

లో నెంత నిజమ్ముకలదు ? 
మన హృదయమ్ములు స్పటిక స 

మానమ్ములుగా నుండగ 

లోకులు పూసెడు పూతల 
తో కారణ మేమి మనకు ? 



బతుర్ధతరంగోం 

అనాం చమకం నా 

మతము దృష్టిలో స్నేహ 

మృతి దూష్యమ్మైన గాని 

మానవతను వెల్లించెడు 

మహిత సాధన మృదియే. 

మానవతయె లోపించిన 

మత మెందుకు శాంతి నీకు 

మతవాసన యితలేని 

మహిత జీవితము గడువుము.” 

పద్మదేవుని వచ స్పం 

భారముతో శాంతి! శీ 

హృదయ సుమము కొంత సేపు 
కదలక తలవాల్సియుండే. 

మతముపట్ల తనలోపల 
మంచుగడ్డవలె నిల్చిన 

విశ్వాస మతని మాటల 

వేడిలో కరగసాగెను. 
“మతములేక పవిత్రముగ 
(బ్రతుకు మార్గమే లేదా 

మతమే విశ్వకళ్యాణ 

మార్గ సూచకమ్మగునా” 

న న es Ss EE 

ff లాం 



వాగాద్డున సాగరం 

ఇటువలె కరగిన భావన 

లేకీకృతమయ్యె మరల 

గురుదేవుని సూ కి సుధలు 

గుండెలోన జారినంత. 

రం. సుఖమ్మనెడు ఎండ 

మావికొరకు అ(రుసాచి 

తిరిగితివా తుదకు దుఃఖ 

పరితప్పుడవగుట నిజము. 

ఎల్లజీవకోటుల-పె 

చల్లుము శేమామృత మ్ము 

ప్రత్యేక [పాణిపెన 
పనికిరాదు మమత్వమ్ము. 

విలాసజీవన పిపాస 

విసర్ణనీయమ్ము సదా 

చిత్తచలత నిర్వాణ 

(శ్రీనాశనకారిగదా 1” 
గురుదేవుడు ముందుగ కను 

(గుడ్డు దెరచి ఎపనూకుల 

నుచ్చస్వరమున వచింప 

జొచ్చిన దృశ్యమ్ముతోచి 

' రన న లావి ల అనం అచునమిరు లలన దానన వయ భల (నాచన శ 0 నని అవత తనని ఉనాన నునన చనన ధి రవము శు ఛ శన సనా నముళ 

. ఛా 
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ఆమె కెవ్వుమని “గురుదే 
వా గురుదేవా అసరా 

ధోమ్మని నిజమృదుల కపో 

లమ్ములు వాయించుకొ నెను, 

ఎదుట పద్మదేవు డున్న 

ఉదంతమును మరచిపోయి 

త్రశరణములు పల్కుచు శాం 

తి(శ్రీ పర్విడసాగెను. 

ఆమెలోన పొంగారు మ 

తా వేశమునకు [మాన్పడి 
కాళ్టీ డ్చుచు మెల్ల మెల్ల 

గ సాగ పద్మ దేవుండు, 

mE 



నాగాడ్డునో సొగర్ం 
ree Pe నాం చామ. కదనం చమన ల దు మంచం ఏలి 

మరపు తరగ 6 

ఆనాడు బుద్దుని మ 

హోావతరణమ్మెన 

సుమనొజ్ఞ _వెళాఖ 

శుద్ద పూర్ణిమ దినము. 

ఆనాడు నాగార్దు 

నాద్రిలో |పతికరువు 
టోధిభూరుహూ రూప 

మును ధరించిన దినము. 

ఆనాడు బుద్ధుని జ 

యంతి; భికువుల స్వాం 

తముల కోటీందు విం 

బములు వెల్లిన దినము. 

నా డపరసంధ్యయై 

నదొ లేదొ; ఉత్సవా 



వంబభమనమతరొంగొంి 

లో కనార్ధము వచ్చె 

రాకాసుధాకరుడు. 

ఒక సుధాకరుడేల 

వికసించే శతకోటి 

నెలవింబములు దీప 

ముల రూపములు దాల్చి. 

పసుపు పచ్చని వన్నె 

నసనములు దక్షిణ భు 

జ (వజమ్మును అనా 

చ్చాదితమ్ముగ గట్టి; 

భిక్షువులు 'వెన్నెలల 

పిండు వెదజల్లుచు స 

మావిష్టులై -రదొ మ 

హో చై త్యనిలయమున. 

బోధివృక్షము పెన 

పూలవానలు కురిసి 

బుద్దముని పాదుకలు 

మూర్గముల పై నిలిపి 

స్తూపములకు మృణాళ, 

తోరణమ్ములు బెస్ 

$s కనా. rr rr టు నాక 



నాగాడ్డున సాగరం 
Ce రతం గిర అటు రా శా + 

మందిరమ్మును పద్య 

మాలామయముజేసి 

ఉపవిష్టులైరి థి 

కూత్త ములు; ఉపవిష్టు 

డయ్యె గురుదేవు డె 
తన పీఠముపైన 
కనుగవను మూసి ద 
క్షీణ హస్తమెత్తి గురు 

దేవు డనియెను “బుద్ద 

దేవుడే శరణిమని. 

అంతలోనే మంది 

రాంతరమ్మున ఘంటి 
కలు |మోగ (త్రికరణ 

ములు (మోగ నొకసారి, 

గురుదేవునికి ముందు 

కూర్చున్న శాంతి గుం 

డియలోన కోటి ఘం 

టెక లూగినటులాయె. 

ఆపాదమస్తక 
మ్మామె జలదరమందె, 



అతు. రాం లా లాం రుతు అలలు 

వంచమతరొంలొ 6 

మీననేత్రమ్ములు ని 

మీలిత స్థితి నొందె. 

ఆమెలో కృష్ణమ్మ 

అలల పొంగులు లేచె, 

తా నిసుక తిన్నియల 

పె నున్నటుల దొ, 

నిన్ననే తా నక్రు 

నిమ్న గలు పారించి 

నట్టి దుర్దాంత దృ 

థ్యము గుండెలో నొరసె. 

పద్మదేవుండు తన 
బాష్పధారల తుడిచి 

తలనిమిరినట్ట చి 

(త్రము తళ్కుమని మెర సె. 

అంతటి దయామయుని 

అంతటి కళ్శాప్రియుని 

విడనాడి తాను ప 

ర్విడి వచ్చినట్టి సం 

ఘటన మెదపైన న 

మ్మెట (వేటుగా మారే. 



నాగాడ్డున నొగర్ం 

శాంతి హృదయము ప 

pr 
“మతనిగళ సంబద్ద 

మతియగుచు ఖుష్క_ జీ 

వితము గడుపుటకన్న 

ఇతరమె కడుమిన్న. 

పద్మదేవుని కళా 

భాగినిగ తా మారి 

దినములే క్షణములై 

తేలిపోవుచునుండ; 
సంపెంగవలె బతుకు 

సౌరభమ్ములు పిండ 

తా నుండవలె” నంచు 

తలచె శాంతిీ. 

పరిసరమ్ముల నప్పుడు 

మరచె శాంతి శీ. 

తనయెదుట పగలు వె 

లిన రీతి సంపూర్ణ 

విలసనమ్మున నున్న 

వేల పద్మము లూగ్. 

Fr Pr ప ర ల ఊవావా శాతం రతికా 



అలకా తులా తాల అకార తాకాల శమ ంటాాకాచిోు 
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వంచమతొరొంగ్ 0 

(పతి పద్మమున నొక్క 

పద్మ దేవుడు నిల్బె 
తనను చేయెత్తి పి 

ల్చినయట్టు అనిపించె. 

తనను రాగార్ల నే 

(త్రముల నాలోకించె. 

తన చుబుకమెళత్సిక 

మని యూర్పులను దించె. 

ఇట్టి స్వాస్నిక దృశ్య 

మెదలోన భావించి 

నర్మహాసముదోచు 

నయనాల నరవిచ్చి 

గల్లభాగము లించు 

క వికాసమును జింద 

ముఖమండలాన జ్యో 

త్రి గకలు వెల్లులు చింద్ ; 

బిసఖండముల వంటి 

మసృణ హస్తాంగుళులు 

బింబొాధరమును చుం 

బెంచి మెల్లిగ జార 



నాగాథ్జున సాగరం 
ర 0 0 0 -ా ఈతను లా కాంతా, 

“పద్మ'దేవాి యంచు 

సల్కె మందమ్ముగా 

ఆచార్యు డురిమి యి 

ట్రనె గభిరమ్ముగా. 

“నడు మహాత్యాగి బుద్దు 

ని జయంతి మహోత్సవమ్ము 
నేడే మీ మనసులను 

న్మేషమ్మొనరించు దినము. 

గతమున మీ మనోదర్చ 

ణ తలమ్ముల నంటుకొన్న 

మషీరసము కడిగి వేయ 

మంచి సమయ మీనాడే. 

మీలోపల నెవ్వరై న 

కాలుజారి అడుసులోన 

దిగినచో వచించుడిట్టి 

దినమున దీక్షగా కొనుడు. 
అంత కొళనముకన్న 

అమల సాధనమ్ములేదు. 

పాస గోపనమ్ముకన్న 

పరమనై చ్యమేదిలేదు.” 

క్ల 

న eu) 



నంచమతళతరంణగం 

గురుదేవు డిటుల స 

ల్కుచు తీక్టముగ శాంతి 

ఉన్మిషత నే త్రాబ్ది 

యుగ్మమ్మునే జూచె. 

అంతవరకే శాంతి 

అంతరంగము వింత 

స్వప్నలోకమునుండి 

జాగృత మ్మైపోయె, 

ఆచార్యుని వచో మ 

హా వహ్నధార 

ఆమె యెదలో జ్వాల 
లంటించె నప్పుడు, 

అతని చూపులలో ని 

శిత వ(జధార 

ఆమె చితాద్రి కో 

యగనాగె నప్పడు. 

“తాను సద్మాహ్వయుని 

త్రో నిల్చిపోవ లో 

కులు తన్ను |క్రిందు చూ 

పృులతోడ చూచెదరు. 

mm IR De De tm! mT 
రల 



సొగార్జున నగరం 

తాను మత మందిరము 

త్యజియించిపోవ సం 

ఘము తన్ను పతిత యని 

గర్హణ మొనరించు.” 

ఇటు లామెలోన ను 

తట ఘర్షణమ్మాయె. 

కడకామె సంశయ 

(గ్రంధులు సడలిపోయె. 

అనలసంత ప్త మగు 

కనకప్రతిమవోలె 
ప్రవిము క్ర జలధరాం 

బర మండలము వోలె 

ఆమె కన్పించె నప్ప 

డత్యంత కాంతితో 

ఆమె ఎల్ల్ందె ది 

న్యమైన శాంతితో 

ఆమె సన్నిధి మాల 

లై యూగు పద్మముల 

కనుపడడు తాను జూ 

చిన పద్మ దేవుండు. 

ననున ననన యాయ మ! 



వ ంచమతళతరంగొం 
a 

ఆమె కపెదుట ది 

వ్య (పకాళముతోడ 
గురుదేవు డొకడె హిమ 

గిరి శిఖర మైనిల్బె. 

రుంయూ (పభంజనో 

చ్చలిత ప్మత్రములీల 

వాతన తనువులేచి 

లెను గురూత్ర్తముమోల, 
“గురుదేవ గురుదేవ 

క్షుద్రజీవిని నేను 
పరిపూర్ణ మతదీక్ష ' 

బడయగ దలచినాను. 

బుద్దదేవుని పాద 

ములతోడు నేనెట్టి 

పాప మెరుగనిదాన 

సంక మెరుగనిదాన. 

అయిన నాలో నప్పు 

డప్పుడు తరగలెత్తు 

చిత్త చాంచల్యము న 

శించిపోయెను నేడు. 



నాగాథుగ సాగరం 
be] 

బౌద్ధమతనార మా 

స్వాదన మ్మనరింప 

(బ్రతుకంత గడుపగా 

ప్రతినబూనెద నేను. 

గురుదేవ గురుదేవ 

గురుదేవ నాపైన 
కరుణామృతము జల్లి 

కావాడుమయ్యా.” 

ఆచార్యుపాదమ్ము 

లందు శీర్షమునుంచి 

(ప్రాధేయపడి శాంతి 
పలికె గొంతుక సెంచి. 

ఇచట శౌంతి(శీ (గ 
హించె దీకొమృత ము 

అచట పద్ముని హృదిని 
అదరె హాలాహలము. 

గత దినమ్మున శాంతి 
మతమహో।ద్రేకమ్ము 
గడలుకొన పర్విడిన 

ee rr ae rt perm! pee 



వంచమతరొంగొం 

ఘటనమ్ము తన గుండె 

శల్యమై బాధింపదొడగె - 

క్షణమొక్క యుగముగా జరిగె - 

తనకు శాంతి (శ్రీ స 

దా దూరమైపోవు 

నను సంశయమ్ము గుం 

డెను తొలచి వేయంగ; 

తన శాంతిలేని చై 

త్య సజీవ శిల్పములు 

మొండిరాళ్ళ విధాన 

మోములను వాల్చంగ ; 

తన [క్రిందనున్న వను 

ధా మండల మదేమొ 

గిరగిరా తిరుగసా 

గిన పద్మ దేవుండు 

తొ(బ్రువడియెడు కాళ్ల 

(తోసే ముందటి వెపు 
నడిచె మెల్లగ బోధ 

నా మందిరము వై పు. 

ఢం 



నొగొడ్డున నొగోరో 0 
త తాకు 0 కాప ౦ అ 0 కు మూసు ౦౧ ఉమా క 0 0 చపాన? 0 

ద్వారమందు నిల్చు భికువులతో 

తారళ్యములేని వచస్సులతో 
ననియె నిటుల “శాంతి శ్రీకొరకు 
అరుదెంచితి రమ్మను డీవరకు,” 

వార లధికేప దృష్టితోడ 

పద్మదేవు నదేపనిగ జూడ 

కినిసి యతడు వారల కన్గొనియె. 

“వినవచ్చుటలేదా' యని అనియె, 
“వెడలిపొమ్ము శాంతి (శ్రీ రాదు 

విడువ దామె మతదీక్షను నేడు.” 

అని యిర్వురు మెండు గొంతుకలతో 
ననగ; పద్మ దేవుడు వారలతో 

“దీక్షను విడనాడుమంచు నేను 

తెలుపుటకోసరమై రాలేను. 
ఆమెతోడ పలికి యొక్క_మాట 
అగుపించను సుమ్మీ యిచ్చోట.” 

అన భిక్షువు లీసడించుకొనిరి, 

అతనికి శాంతి కన్సించదనిరి, 

పద్మదేవు డంత గొంతుసెంచి 
(పవాదించుచుంట నాలకించి 

భొక్క 



వంబచమతళర 0౧౦ 

నేత అనను 

గురుదేవుడు ద్వారముఖమ్మునను 

అరుదెంచెను; పద్మదేవుడనెను. 

“ఆచార్యా ! శాంతిశ్రీ) కోడ 

అరనిముసముసేపు మాటలాడ 

అత శ్రవసరముగా వచ్చినాడ 

అంప్పడామె నిచటికి దయకోడ.” 
అని పద్మదేవుడనగ 

గురుదేవు 

డనె కోప మల్లుకొనగ, 
“శాంతి థ్రీ సీముఖ మీ 

జన్మలోన చూడనంచు 
(ప్రతినజేసె నేడు బుద్ధ 

భగవానుని పాదమాని, 

ఇంక నామె నటుల చూడ 

నుంకించుచునుంటి వీవు 

గడిచినదానికే సిగ్గు 

పడక నెటుల నిల్తువీవు.” 

ఆచార్యుని వాక్కులు భ్ 

ల్లాగములై తన నెజకుల 

పొడిచిన పద్మదేవుండు 

జ్ 



నాగార్జున నొగరొం 

నుడివెను గుప్పున లేచెడు 
గుండెమంట లార్పికొనుచు 

కుధాఫణమ్ముల నణచుచు, 

“ఆచార్యా ! మీ మాటల 

ఆంతర్యము గమనించితి 

మీర లామె కొనరించిన 

మేలువైత మూహిాంచితి. 

మతమనియెడు పచ్చి మచ్చు 

మందు నామె'పెన జల్లి 

ఆమె కళాత్మక జీవన 
మవనిపాలు చేసినారు. 

మతసూక్తులు జీవిత ని 

ర్మాణమ్మును చేయలేవు 

సరికద, పచ్చని [బతుకును 

సన్యాసము వెపు |త్రోయు. 
తరుణుల సన్యాసినులుగ 

పరివ ర్రనజేసి మీరు 

సాధించెడు ఘనకార్యము 

మేధ కందుటయే లేదు.” 



ము ంచనం చదరం చాననం ఈము లు ణం ర తలు 0 ను అయి అం! శానా 

నవంచమతర౦ంగంి 

అని పద్మాహ్యయుడు గురుని 

' ఆక్షేపణ మొనరించగ 

నతడు కోపసమ్మూర్భితు 

డై తెర్కొ_ని పల్కె. నిటుల. 

“దాలించుము కుదుడ యీ 

(శవణభేది వచస్సులను 
అఫవిత్రమగును బుద్ద జ 

యంతి నీవిట నిల్చినను. 
సీ కళలును నీవు మాకు 

నేటినుండి త్యాజ్యమ్ములు,. 

నిను బహిష్క-_రించితి సీ 

నేలనుండి తత్షణమ్ము 

వెడలిపొమ్ము" ---- 

--- ఈ మాటలు 

గడగడ గురుదేవుని ముఖ 

గగనసీమ నురుమగనే 

గడగడ వడకిను ఇర్వురి 

నుడుల లోపలినుండి ఆ 

కర్షించెడు శాంతి త్రీ. 

కదలలేని శాంతి(శీ. 

జల్. 



నాగార్హననొగరోం 

ఆమె డెందమందు ఘర్ష 

ణాందోశన మొకటిలేచె 

ఆమె శపథ విషయమ్మును 

అప్పటికే విస్మరించె 
“కనను దేవతగ నర్చిం 

చిన తన పద్మదివునిని 

దర్శించెడు స్వాతంత్ర్యము 

తనకు లేకపోయెగదా. 

ఎచటినుండియో పర్విడి 

ఏతెంచెను తన కోసము 

నిరాశతో శిరమువాల్చి 

తిరిగి పోవునో యేమొ. 

గురుదేవుం డయో ! బహి 

సష్కరించె నా పద్మమ్మును 

నాకొర కాతండు వీడు 

నా సుకళాసద్మమ్మును, 

అయ్యో ; ననుగూర్చి యతం 

డంతటి త్యాగము సేయగ 

ఇట సుఖముగ గూర్చొనియుం 

టిని శిలాత్మురాల నేను” 

క న PP 4 మి 
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వంచమతరొంగొం 

ఈదృశాందోళశనము 

తో దిగులుతో శాంతి 

మందిరాంత రమందు 

కుందిపోవుచునుండ ; 

అచట ద్వార మువద్ద 

నంతకంతకు వారి 

వాదవై ఖరి మహా 

వర్షరూపము దాల్సె, 

“కళ్రయనెడు తెరలోన 

కామగోపనము చే 

సిత” వంచు అతని దూ 

షించె గురుదేవుండు. 

“ముతము పేరిట మాన 

వతను విడనాడినా" 

రని అతని తూలనా 

డెను పద్మ దేవుండు. 

తుదకు పద్ముండు తన 

హృదయ భాండమున తుక 

తుక యుడుకు నుడులు గొం 

తుకనుండి విసరె నిటు 

(aro[p 



నాగాద్దన సాగరం 

“వూనవత్వ సంరక్షణ 

మహాప్రయోజనము కొరకు 
మతముగాని మీరేమో 

మతముకొరకు మతమందురు. 

మ్ సంఘారామమ్ములు 

మ్ బౌద్ధ విహారమ్ములు 

సోమరులను పోషించెడు 

ధామమ్ములుగా మారడు, 

అందరు మీవలె విరాగు 

లై పోవుట అసంభవము. 

అందరు మీవలె ఆత్మను 
ఖావళి వర్ణించలేరు. 

మీరు రుజాగస్తులై న 
వారి సేవచేయలేదు. 

మీరు దీనమానవులకు 

మేలును తల పెట్టలేదు. 

సంఘారామమున ధర్మ 

శాస్రో౦క్తులు వల్లించిన 

సకల జగద్బాధావళి 

సమసి పోవళే దెన్నడు 

. ౧03౨ 



నంచమలతోరంగోం 

కృష్ణ వేణి యొకవై పున 

కెరలి నిండుగా పారగ 

మరియొకవై. పున |పజాళి 

కరువుబరువులను (కుంగను, 

మతసూక్తుల చర్వణమే 
మహిత ధ్యేయమ్ము మీకు 
మానవులుగ మీరు చేయ 

బూనిన కార్యమ్ము లేవి 2 

మత (ప్రచారమ్మునకే 

మమ్ముల నువయోగింతురు 

కాని కళను సౌందర్యాం. 

గముగా మీరొప్పుకొనరు. 

మీ మతమునకై నా కళ 

మీదుగట్టి యుంటకన్న 

మానవునిగచేతు దీన 

మానవకోటుల “సేవలు. 

కళాస్వరూపిణీ శాంతిని 

కనలేదను బాధమా(త్ర 

మనవరతము నాదు గుండి 

యను తొలుచుచునే యుండును. 

౧93 



నాగాట్టన నొగోరోం 

ae వాం పాతక. 

మీ సంకుచిత మఠమ్ముల 

మీ సంఘారామమ్ముల 

విడిచిన నా కళావల్లి 

వేముభాల వికసించును. 

మందిరాంతరమున మన్న 

మామక హృదయ (ప్రశాంతి 

శాంతీ ! నిను చూడకయే 

సాగిపోవుచుంటి నిదో 

మరల నెన్నడైన నిన్ను 

దరిసింతు ననెడు ఆశయె 

నాదు (ప్రాణములను కొన్ని 

నాళ్ళవరకు కాపాడును, 

నా కళలను నిల్చుకొన్న 

నాగార్జున పర్వతమా 

నాశిల్చ్బ్పకళా రథమును 

నడిపించిన శాంతీ.” 

అంతవరకి అతని కంఠ 

మాగిపోయె; మందిరాంత 

రముననున్న శాంతి మాన 

సము నిల్చినయట్టులాయె. 

న TE 

nop 



వంబొమతర౧గొం 

=. అం ధా 

ఆమె తనువు ఆమె మనను 

ఆందోళన పడసాగెను 

కడ కామె తనువు రివ్వున 

గడప-పెననే వాలెను. 
ఆమె “పద్మదేవా యని 

ఆకందించెను ప్రక్కన 

గురుదేవుడు కనుబొమ లె 

క్కు వెట్టినను లెక్కి౦చక, 
“తిరిగిరమ్ము పద్మదేవ 

మరలిరమ్ము పద్మదేవ 

ఈ సజీవశిల్పమ్మును 

ఇచపే విడిపోయెదవా ? 

ఎడదను నానుండి వీడి 

పడునట్లుగజేసి పొమ్ము 

నాతిని నీవొక బ్రామాటు 

రాతిగానొనర్సి పొమ్ము. 

తిరిగిరమ్ము పద్మ దేవ 

మరలిరమ్ము వద్మదేవి 



నాగార్జున నగర 6 

మ... 9 

ఆమె రోదన రోద 

సీ మండలమునందు 

సుడులు నుడులుగ దిరిగి 

సడలిపోవుచునుండె. 

ఒకసారిగా పరా 

జ్యాఖుడై న పద్మదే 

వుడు వెన్నాల బయళ 9 

బడి మాయమగుచుండె. 

శాంతి కన్నులలో ది 

కాంతములు కన్సించె. 

పద్మదేవుడు చంద్ర 
వలయ మైనటు తోచె. 
గురుదేవు డంత బొం 

గురు గొంతు సవరించె 

శాంతి దేహాళి వీడి 

సంఘవాటిక జేరె. 

మ్ల 

తన రాతి సెజ్జపై 

తనువు వాల్చెనుగాని 

rr on (చమన అనం అము nn ల! 
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రు హారి తారు. 

వంచమత్లరొోఐగోలి 

మనసుమాత్రము వాల్చ 

గను వశము కాలేదు. 

తనకు నాలుగువైపు 

లను సహాధ్యాయినులు 

గాటంపు నిదుర సం 

గాతమున కనుమూయ ; 

తనమనను మోయజా 

లని భావభరముతో 

త బ్బిబ్బుపడుచుండె 

తం(దాళు వగుచుండె. 

నిదురపోలేక అరు 

ణీభూత మైన క 
న్నులను వెన్నెలలు సూ 

దులవోలె బాధించ 

భరియించలేక దు 

స్పటము మోమున గప్పె 

(పౌఢచంద్రికలు దు 

ప్పటి పొరలతో జొచ్చె. 

అటు. ప్రక్క నిటుప్రక్క_ 

నన్నిిప్రక్కల దొరలె 

కంతి 



నాగాడ్డుణ నొగోరో ౭ 

ఆధాహారా తాతా ర అరా కు చాక క 

ఎటుదొరలినను నిదుర 

ఎండమావిగ తరలి. 

జామురాతియు దాటె 

సామురాతియు దాక 

జగతి సర్వము నిదుర 

విగి కౌగిలిని మీ. 

ఎపుడు కన్న ంటుకొనె 

నేమొ శాంతి (శ్రీకి 

అప్పుడె స్వప్నమువంటి 

అనుభూతి కదలాడే, 

ఆఅదుగా నాగార్జునాద్రి 

అదుగొ కృష్ణా (స్రవంతి 

అవిగొ చైత్యవిహారముల్ . 

ఒక వెపు కృష్ణమ్మ 

ఉత్తుంగముగ లేచు 
పాలకెరటా లెత్తి 

పర్వుదీయుచునుండె, 

మరియొక్క_.వె పామె 

నొరసికొని న్నిద్రించు . 

అణణలొ 



వంచమలొరొ0గోంి 

sr TS OR I se 0 ఆ rr తాకా హవతాటా 

పండునేలలు గొంతు 

లెండి వీటులువారె. 

ఆమె కంతట కాన 

నయ్యె వైరాగ్యమ్ము 

నంది కండలు పెంచి 

నట్టి భీకు జనమ్ము. 

ఆమె కంతట కాన 

నైరి అన్నాదులకు 

అల్లాడి కనుమూయు 

అతి దరిద్ర ప్రజలు. 

ఒక్క_మాటుగ నంత 

ఉన్నత స్వరములో 

రాగములు విడువుడని 

భోగములు విడువుడని 

ఎవ్వరికి వారే త 
రించుడని [ప్రవచించు 

గురుదేవు డగుపించె 

గుండియ (ప్రకంపించె. 

తదనంతరమ్ము నుం 

దర మందహాసమ్ము 

చయల 



నాగాడ్డున సాగరం 

కం శాల నాలం ఈకలు అనాం కా.) అదం కార కారం కరర లు కలిసి చందమా త 

తొలకరించెడు నేత్ర 
ములతోడ “మానవ 
త్వామృతము నందించ 

నట్టి మతమేలొయని 

“సౌందర్య మే కళకు 
సంకేత సదృశ”మని 

ప్రావృడంభోద ది 

వ్యస్వరమ్మున పలుకు 

పద్మ దేవుడు నిల్చె 

స్వాంతమ్ము పులకించె. 

కృష్ణ వేణీ తరం 

గిణీలోయ ఒకమారు 

నాగార్జునాద్రి డ్ 

న్నతపంక్తు లొకమారు 

చలనచిత్రములట్లు 

శాంతి కన్నుల కదలి. 

మెరుపుతీవెల మింటి 

పొరలలోపల దాచి 

మేఘమాలలు భూమి 

మీద వాలిన రీతి; 



వంచమతలళత8గొం 
ral FTN 

చలికాలమున లోక 

ములను ముంచెడు మంచు 

'పొగలన్ని ఒకచోట 

పుంజీభవించినటు; 

బారులుగ నిల్చుండు 

సర్వత (శేణికలు 

దూది పింజలవోలె 

తూలిపోయిన రీతి; 

ఆ ప్రాంతమున చిత్ర 

మైన రూపము నిల్సె 

ఆమె లోసల స్వన్న 
మందు స్వప్నము మొల్పె. 

బాల భాస్కర కర 

స్పర్శ మాత్రము చేత 

కుంచితములై పోవు 

మంచు పొరల విధాన; 

రుంయూ మరుత్ గరుత్ 

చాలనము తోడ తు 

న్కలు తున్క్మలై పోవు 

జలదమాలిక లట్టు; 

ఫే 

భా౧గి 
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ఒక మహా వీచితో 

ఒక దివ్య రోచితో 

ఆ [వాంతమున నిల్చి 

నట్టి మబ్బులు పొగలు 

మచ్చుకై నను లేక 

మాయమై పోయినవి. 

అంత నచ్చట కౌన 

నయ్యె నాక్షణమందు 

ఒక దివ్యసాగరము 

ఒక నవ్యసాగరము, 

అది నాగార్జునసాగర 

మా? ఏమో ఐన నాను. 

అది పొంగిన పాలకడలి 

యా? ఏమో చెప్పలేను. 
పరుగె త్తెడు తన ఆత్మను 

బంధించెను కృ ష్టానది 

ఆమెయె ఆమహాసాగ 

రాకృతి దాల్చి నిల్చినది. 
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అలలనెత్తి యా సాగర 

మాహ్వానించెను జనతను 

ఓహో సాగర మదుగో 

ఓదా'ర్చెను మానవతను 

దాని కాలియంచుల మం 

ద స్పర్శన మాత్రమ్మున 

వీటలు వారిన నేలల 

చేరెను మరకత శ్రీలు. 

యోజనముల కొలదిగ తల 

లూ పెను నవసస్యమ్ములు 

ఎటుచూచిన పచ్చదనము 

పొటమరించు దృశ గమ్ములు. 

(పజాకోటి వదనమ్ముల 

సె కలకలలాడి పోయె 

నిత్య పూర్ణిమా నిశలే. 

నిత్య వసంతర్తువులే 

ఆ నాగార్జున సాగర 

మందు నడిచి పోవుచుండె 

ఎవరో ఒక కళామూర్తి 

ఎవరో ఒక విమల కీర్తి 

శరర 



నాగాడ్డన సొగళం 

ఎవరాతడు శాంతి యతని 

నెపుడో చూచిన యట్టుల 

ఊహించి అతని వెంబడి 

ఉన్మాదినియై పర్విడె. 

అతడు హుటాహుటిగ అతి 

దుతగమనముతో నేగెను. 
ఆమె యతనివెంట గాలి 

యె వడివడిగా సాగెను. 

అతనికి అయిదో పదియో 

అడుగుల దూరమున నిల్చి 

తేల్చుకొనె నతండు పద్మ 
'దేవుడంచు శాంతి (శ్రీ. 

“తిరిగిరమ్ము పద్మ దేవ 

మరలిరమ్ము పద్మ దేవ 

ఈ సజీవశిల్పమ్మును 

ఇచి విడిపోయెదవా” 

డెందమ్మును చీల్చెడు వ్ 

క్రందనమ్ము విన్నయంత 

ఆతం డరనిముస మాగి 

అనంతరము సాగిపోయె. 

౧౧౪ 



ఆమె అతని కంటబడెను 

ఆమె అతని వెంటబడెను 

ఆమె అకని ఉత్త దీయ 

మందుకొనగ పర్వులి డెను, 

ఆమె అతని ఉత్తరీయ 

మందుకొన్న యట్టులాయె 

కాని గాలి ఒక్కుమాటు 

గా వీవగ నందదాయె. 

ఆమె ఉత్ప రీయాంచల 

మందుకొనెనొ లేదొ మరి 

పద్మదేవు డామెను సం 

స్పర్శించెనాలేదొ మరి, 

ఆమె కేవల స్వప్నము 

నందీ దృశ్యమ్ము గనెనొ 

ఆమె నిజముగానే నా 

గార్డున సాగరము గనెనొ. 

అది స్వహ్నమ్మో శాశ్వత 

మైన విశ్వసత్యమ్మో 

అది సంఘారామమ్మో 

ఉదయసూర్య ధామమ్మా. 

jmp 

వంబోయులత రంగం 



నాగార్జున సాగర తి 

“అది నిజముగ స్వప్నమెని 

ఆటులె నిల్నియుండుగాత 

శాంతి (శ్రీ పద్మ దేవ 

సాన్నిధ్యము పొందుగాత.” 

ఇట్టుల అవ్య క్ష గళ 

మెత్తి యెవ్వరో పొడీరి, 

కౌటోలును నాగార్జున 

ర్ (మసాగరోర్మికలే 

కాబోలును కళాతంత్రి 

కౌ రుంకృతి మాలికలే 

కాపోలు మహాకావ్య జ 

గద్గీతీ డోలికలే, 

x 
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